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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 34-35 z dne
13. 5. 1999, stran 2367, Srg 98/03136,
Rg-211902, se firma pravilno glasi: INTER-
COMERCE– SL, Podjetje za proizvodnjo,
uvoz in izvoz, turizem in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana.

CELJE

Rg-201393
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00243 z dne 20. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LIPNIK, gradbeništvo, tr-
govina, prevoz, d.o.o., Šmarje pri Jel-
šah, Mala pristava 16, sedež: Mala pri-
stava 16, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/01554/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5576644
Osnovni kapital: 1,564.644 SIT
Ustanovitelj: Lipnik Janez, Šmarje pri Jel-

šah, Mala pristava 16, vstopil 27. 3. 1990,
vložil 1,564.664 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-

izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7120 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-204713
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00996 z dne 30. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KIV ING, inženiring in po-
slovne storitve, d.o.o., Vransko, sedež:
Vransko 66, 3305 Vransko, pod vložno
št. 1/04729/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in zastopni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
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Matična št.: 5675022
Firma: KIV ENGINEERING, inženiring

in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KIV ENGINEERING,

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

rektor Vedlin Ciril, Celje, Pohorska 4, ki od
20. 4. 1995 zastopa družbo brez omeji-
tev, in Kreča Ivo, Vransko, Zajasovnik 13,
razrešen 20. 4. 1995 kot prokurist in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

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

Rg-204740
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00291 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa VEGRAD TRGOVINA, d.o.o.,
trgovina na drobno in debelo, sedež: Pre-
šernova 9/a, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04916/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnikov ter akta o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kroflič Ivan, razrešen 10. 2. 1997, direktor
Sivka Radoslav Franc, Velenje, Ul. XIV. di-
vizije 14, imenovan 10. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejiev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 5. 3. 1997.

Rg-205525
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02318 z dne 23. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PIGI, PODJETJE ZA
EKONOMIKO IN ORGANIZACIJO poslo-
vanja, turizem, marketing in grafične sto-
ritve, sedež: Laška vas 4č, 3220 Štore,
pod vložno št. 1/02423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5500583
Firma: PIGI, podjetje za ekonomiko in

organizacijo poslovanja, svetovanje, tu-
rizem, marketing in grafične storitve,
d.o.o., Štore, Laška vas 22

Skrajšana firma: PIGI, d.o.o., Štore,
Laška vas 22

Sedež: 3220 Štore, Laška vas 22
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelja: Knez Zlatko, Štore, Ul.

Cvetke Jerin 1, vložil 1,701.200 SIT in Lup-
še Renata, Celje, Bevkova ulica 22, vložila
800 SIT – vstopila 30. 6. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-211409
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00604 z dne 20. 8. 1998 pod
št. vložka 1/06830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1306251
Firma: VEGRAD NALOŽBA, družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: VEGRAD NALOŽBA –

DP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 9a,
Osnovni kapital: 503,774.000 SIT
Ustanovitelji: 924 delničarjev po prilože-

nem seznamu, vstopili 17. 6. 1998, vložili
503,774.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klobčar Ivan, Velenje, Cesta 9/18,
imenovan 11. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Članice nadzornega sveta: Tovšak Hil-
da, Hriberšek-Ladinek Zdravka, in Oplotnik
Tjaša, izstopile 10. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Pri dejavnosti J/67.13 le dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-211414
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00171 z dne 26. 8. 1998 pri
subjektu vpisa HOKUS – TOMAŽIČ &
DRUŽBENIK, podjetje za elektrostoritve,
signalizacijo, trgovino in gostinstvo,
d.n.o., Pod kostanji 2, Celje, sedež: Pod
kostanji 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbe-
nika, zastopnika in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5907616
Firma: HOKUS – TOMAŽIČ &

DRUŽBENIK, podjetje za elektrostoritve,
signalizacijo, trgovino in gostinstsvo,
d.n.o.

Sedež: 3000 Celje, Maistrova 23
Ustanovitelja: Pustek Franc, izstopil 3. 2.

1997; Tomažič Verica, Celje, Maistrova 23,
vstopila 4. 2. 1997, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pustek Franc, razrešen 3. 2.
1997; družbenica Tomažič Verica, imeno-
vana 4. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1997.

Rg-212270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00324 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa VEGRAD – INVALIDSKA
DEJAVNOST DRUŽBENI STANARD,
d.o.o., gostinstvo, trgovina in storitve –
podjetje za usposabljanje in zaposlova-
nje delovnih invalidov, sedež: Simona
Blatnika 1, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5713790
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Pri šifri K/74.60 vse, razen poizvedoval-
ne dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
27. 2. 1997.

Rg-212290
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00165 z dne 9. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ESTET, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo embalaže in stekla, sedež:
Kozje 194, 3260 Kozje, pod vložno št.
1/03410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5567335
Firma: ESTET KOZJE, proizvodnja em-

balaže in stekla, trgovina in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: ESTET KOZJE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Steklarna Rogaška, d.d.,

Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, vstopila
7. 8. 1991, vložila 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božiček Jože, razrešen 17. 12.
1996; direktor Juhart Alojz, Rogaška Sla-
tina, Ul. kozjanskega odreda 1, imenovan
17. 12. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in

jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
26110 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
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Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85325 Dejavnost
invalidskih podjetij.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; – pri dejavnosti
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; –
pri dejavnosti K/74.60 vse, razen poizve-
dovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih
detektivov.

Rg-212313
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01506 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BAUMULLER DRAVINJA,
proizvodni obrat, d.o.o., sedež: Delav-
ska c. 10, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04358/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5637079
Osnovni kapital: 72,000.000 SIT
Ustanovitelja: Baumuller, Anlagen-

Systemtechnik GMBH & CO., Nurnberg 30,
Ostendstrasse 84, vstopil 5. 6. 1992, vložil
28,800.000 SIT, Baumuller Nurnberg
GMBH, Nurnberg, Ostendstrasse 80, vsto-
pil 4. 5. 1995, vložil 43,200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 12. 1996.

KOPER

Rg-202407
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00094 z
dne 12. 2. 1998 pod vložno št.
1/05406/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1271296
Firma: JANJUŠIĆ MIRA, k.d., Trgovi-

na, proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: JANJUŠIĆ MIRA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6230 Postojna, Kolodvorska

cesta 27
Ustanovitelja: Janjušić Mira, Postojna,

Kolodvorska cesta 27, vstopila 10. 1.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Janjušić Mira, imenovana 10. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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; 6022
Storitve taksistov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71402 De-
javnost videotek; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-205194
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00595 z
dne 4. 5. 1998 pod vložno št. 1/05434/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1262939
Firma: 4 YOU 2 YOU UDOVIČ & CO.,

trgovina, storitve in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: 4 YOU 2 YOU UDOVIČ

& CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Hrvatini 134
Ustanovitelja: Udovič Denis in Dolenc

Konstantina, oba iz Ankarana, Hrvatini 134,
vstopila 30. 3. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Udovič Denis, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Dolenc Konstantina,
ki kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 30. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-211474
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00847 z
dne 27. 10. 1998 pod vložno št.
1/05527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303473
Firma: MARINI, gradbeništvo in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 6272 Gračišče, Gračišče 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marin Nenad, Izola, Ljub-

ljanska ulica 27, vstopil 23. 4. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marin Nenad, imenovan 23. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-212447
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00607 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa ASTP,
grafika in fotografija, d.o.o., Kurirska 1,
Prade, Koper, sedež: Kurirska 1, Prade,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov in deležev, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnostii n uskla-
ditev ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5441218
Firma: ASTP, d.o.o., Trgovina-Marke-

ting Koper, Prade, Kurirska 1
Skrajšana firma: ASTP, d.o.o., Koper,

Prade, Kurirska 1
Ustanovitelji: Sumić Tomislav, Portorož,

Čokova ulica 3, vstopil 26. 3. 1990, Muller
Andrew Philip, Zug, Švica, Industrie Strasse
5, vstopil 26. 3. 1990, in Brizić Nikola, Por-
torož, Liminjanska cesta 85, vstopil 19. 3.
1991, vložili po 974.491 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Čuk Franc in Čuk Gorazd,
izstopila 7. 9. 1998; Gradbeni inženiring
Postojna, podjetje za gradbeni in poslovni
inženiring ter svetovanje, d.o.o., Postojna,
Kolodvorska 5/a, vstopil 7. 9. 1998, vložil
974.491 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje

časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
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sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-213053
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01118 z
dne 24. 11. 1998 pri subjektu vpisa FI-
MAT, Podjetje za trgovino, špedicijo in
turizem, d.o.o., Sežana, sedež: Lipica
21/a, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/02344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos poslovnega deleža, izstop
družbenika, spremembo naslova družbeni-
ka, spremembo oziroma uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5520789
Ustanovitelja: Pišot Rado, izstopil 6. 7.

1998; Bohinc Matjaž, Koper, Lipica št.
21/a, vstopil 30. 5. 1994, vložil
11,096.492 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišot Rado, razrešen 6. 7. 1998; di-
rektor Bohinc Matjaž, imenovan 6. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-

tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice, zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti; 74.60:
izključno dejavnost varovanja; 92.712: sa-
mo igralni avtomati zunaj igralnic.

Rg-213056
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01148 z
dne 25. 11. 1998 pod vložno št.
1/05541/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala in druž-
benikov, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo zastopnikov in uskladitev aktov z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5663326
Firma: MRX, trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Kopališko na-

brežje 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marimex, d.o.o., Koper,

izstopil 20. 6. 1994, Kosmina Janko, Ko-
per, Letoviška pot 12, in Klabjan Jordan,
Koper, Cesta na Markovec 14, vstopila
20. 6. 1994, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Klabjan Diego, razrešen 9. 7. 1998; di-
rektorja Kosmina Janko in Klabjan Jordan,
imenovana 9. 7. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice,
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/19557/00 s firmo: MARIMEX,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana.

Rg-213065
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01647 z
dne 25. 11. 1998 pod vložno št.
1/05542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1198742
Firma: DK – DVIGALA, vertikalne

transportne naprave, d.o.o.
Skrajšana firma: DK – DVIGALA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 37/A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Šetrajčič Dragoš Irena,

Ljubljana, Glavarjeva ul. 47, vložila 760.000
SIT, in Sirk Kerpan Sonia, Duino Aurisi-
na-Nabrežina, Aurisina Santa Croce 18/c,
vložila 740.000 SIT – vstopili 9. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šetrajčič Dragoš Irena, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Sirk
Kerpan Sonia, imenovani 9. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4531 Električne inšta-
lacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet.
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Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/29717/00.

Rg-213066
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01653 z
dne 3. 12. 1998 pri subjektu vpisa AURO-
RA, d.o.o., podjetje za trgovino, turizem
in gostinstvo, Portorož, sedež: Liminjan-
ska 15, Lucija, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/03369/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5661234
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-213081
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01879 z
dne 10. 12. 1998 pri subjektu vpisa LA-
KOLIT, gradbeništvo, trgovina in poslov-
ne storitve, d.o.o., sedež: Pobeška cesta
47, 6276 Pobegi, pod vložno št.
1/05308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dopolnitev de-
javnosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5957885
Sedež: 6000 Koper, Pobeška ce-

sta 47
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ju-

rič Odoni Konrad, Ankaran, Barižoni 16/c,
razrešen 25. 11. 1998 kot prokurist in ime-
novan za direktorja, ki sklepa vse pogodbe
v imenu in za račun družbe brez omejitev,
razen pogodb o odsvojitvi ali obremenitvi
nepremičnin, za kar mora imeti posebno
pooblastilo skupščine, in Ivančič Robert,
Koper, Pobeška cesta 47, razrešen
25. 11. 1998 kot direktor in imenovan za
prokurista.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene.

Rg-207967
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00991 z
dne 13. 7. 1998 pri subjektu vpisa ANDOR
ASTA – Trgovina in marketing, d.o.o.,
Kozina, sedež: Klanec 19/c, 6240 Kozi-
na, pod vložno št. 1/04188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev, povečanje osnov-
nega kapitala iz vložkov, uskladitev dejavno-

sti, predložitev družbenega akta in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5772800
Osnovni kapital: 109,158.000 SIT
Ustanovitelja: Maglica Vlasta, izstop

29. 5. 1998 in ANDOR, d.o.o., Kozina, Kla-
nec 19C, vstop 29. 5. 1998, vložek
109,158.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šival-
nih sukancev; 1717 Priprava in predenje dru-
gih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volne-
ne mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo 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 debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Prečiščeno besedilo akta z dne 29. 5.
1998.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

LJUBLJANA

Rg-300407
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/09630 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ELTECOM, podjetje za iz-
vajalski inženiring, marketing in trgovi-

no p.o., Ljubljanska 34a, Šmarje-Sap,
sedež: Ljubljanska 34a, 1293 Šmar-
je-Sap, pod vložno št. 1/07659/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, preobli-
kovanje p.o. v d.o.o., spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in ustanovitelje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5391253
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Škerjanc Tomaž Janez,

Šmarje-Sap, Ljubljanska 34, izstopil iz p.o.
in vstopil v d.o.o. 17. 12. 1994, vložil
600.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škerjanc Klemen, Šmarje-Sap, Ljubljanska
34, vstopil 17. 12. 1994, vložil 450.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Škerjanc Aleš,
Šmarje-Sap, Ljubljanska 34, vstopil 17. 12.
1994, vložil 450.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-300415
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00801 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TILA LE, proizvodnja in pro-
met lesenih elementov, d.o.o., sedež: Ce-
sta 4. maja 18, 1380 Cerknica, pod vlož-
no št. 1/07207/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, družbe-
nika, deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5375967
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta pod

Slivnico 26
ustanovitelj: ISA.IT, Izobraževanje, sve-

tovanje, aplikacije, informacijske tehnologi-
je d.o.o., Ljubljana, Jamova 39, vstopil 2. 6.
1994, vložil 6,617.924 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kajzer Andrej, izstop 11. 12.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.

Rg-300427
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06244 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ESTERO, trženje, zastopa-
nje in svetovanje d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Beethovnova 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13276/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, za-
stopnika in naziva, družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5517982
Firma: ESTERO, posredovanje, trgo-

vina na debelo in drobno ter svetovanje
d.o.o., Ljubljana

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Milkovič Jelka, Ljubljana, Beethov-
nova 12, razrešena 21. 10. 1998 in imeno-
vana za prokuristko; direktorica Lalić Boja-
na, Ljubljana, Beethovnova 12, imenovana
21. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1998.

Rg-300438
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06663 z dne 31. 12. 1998 pri
subjektu vpisa I.S.T., d.o.o., Inženiring,
Storitve, Trgovina, Ljubljana, sedež: Li-
tijska 261a, 1261 Ljubljana-Dobrunje,
pod vložno št. 1/07895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev dejavnosti, zastopnikov
in pripojitev družbe I.S.T. – TRGOVINA
d.o.o., Kozje 54, Kozje, s temile podatki:

Matična št.: 5397707
Osnovni kapital: 5,141.000 SIT
Ustanovitelja: Friškovič Žarko, Ljubljana,

Suhadolčanova 21, vstop 10. 8. 1990,
vložek 2,570.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gašperlin Miran, Ljubljana, Ce-
lovška 122, vstop 21. 10. 1991, vložek
2,570.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Friškovič Žarko, razrešen 18. 11.
1998 in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov.

Pripojitev prevzete družbe I.S.T. –
TRGOVINA d.o.o., Kozje, k prevzemni druž-
bi I.S.T. d.o.o., Inženiring, Storitve, Trgovi-
na, Ljubljana, na podlagi pripojitvene po-
godbe SV 2373/98 z dne 18. 11. 1998.

Rg-300661
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05857 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SRP, Družba za prestruk-
turiranje in upravljanje podjetij, d.d., se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26449/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, članov nadzornega sveta in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5908345
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Osnovni kapital: 478,595.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Sven Olaf Heg-

stad, Eduard Emmanuel Descamps, Buda
Gorazd in Cibic Damir, izstopili 28. 5. 1998
ter Toselli Marco, Štepec Slavko in Tiefen-
graber Igor, vstopili 28. 5. 1998 ter Nemec
Valter, izstopil 27. 3. 1996.

Sprememba statuta z dne 28. 5. 1998.

Rg-300692
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06329 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu visa MA-JA GRAFIKA 22, grafi-
ka, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Logatec,
sedež: Režiška 22e, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/11585/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov in akta o ustanovitvi druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5474809
Ustanoviteljica: Zupančič Tomaž-Janez,

izstop 4. 11. 1998; Zupančič Maja, Loga-
tec, Režiška 22e, vstop 4. 11. 1998, vlo-
žek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupančič Tomaž Janez, Logatec, Re-
žiška 22e, razrešen 4. 11. 1998 in imeno-
van za prokurista; direktorica Zupančič Ma-
ja, imenovana 4. 11. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 11. 1998.

Rg-300698
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04382 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa INTERBORA, svetovanje,
zastopanje, posredovanje, zunanja in
notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ko-
prska 94, sedež: Koprska 94, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15132/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5555779
Ustanovitelj: Rakočevič Slobodan, Po-

lak Stjenka in Pichler-Radanov Milanka, iz-
stopili 13. 7. 1998; Muževič Boris, Ljublja-
na, Švabičeva ulica 5, vstopil 6. 12. 1991,
vložil 1,549.510 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 7. 1998.

MARIBOR

Rg-300448
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01635 z dne 22. 12.
1998 pri subjektu vpisa LAS, podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., sedež: Ceršak
21, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod vlož-
no št. 1/08720/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5794960
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17.

Rg-300477
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01547 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa ERGOMED, druž-

ba za terapevtsko dejavnost d.o.o., se-
dež: Ulica talcev 25, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10430/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1306057
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:

3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 85122 Speciali-
stična ambulantna dejavnost; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-300488
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01626 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa ALEXIA, trgovina
in storitve d.o.o., sedež: Slovenska ulica
37, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1195298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hedžet Zoran, razrešen 18. 11.
1998; direktor Pokrivač Bojan, Maribor,
Slovenska ulica 37, imenovan 18. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti.

Rg-300496
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01538 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa RUMEX, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Leona Zalaznika 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01732/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, osebnega imena družbenika in za-
stopnika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5343364
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rumpf Franc, Maribor, Leo-

na Zalaznika 17, vstop 20. 2. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Rumpf Franc, imenovan 20. 2. 1990,
zastopa družbo brze omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz

betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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-
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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; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi 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 drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-

nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 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 teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravlja posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-300507
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00801 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa DRAVSKE ELEK-
TRARNE MARIBOR d.o.o., sedež: Obrež-
na 170, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00278/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5044286
Člani nadzornega sveta: Verbančič Da-

nilo in Ilc Aleš, izstopila 17. 4. 1998 ter
Perc Alan in Dimnik Jože, vstopila 17. 4.
1998.

Rg-300515
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01512 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa DAMAR, trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: C. proletarskih bri-
gad 60, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08194/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761468
Sedež: 2000 Maribor, Vrazova uli-

ca 40
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:

51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-

ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-300516
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01453 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa SOVEN, predilni-
ca srblin, proizvodnja, trgovina, storitve
in turizem, d.o.o., sedež: Belingerjeva
19, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/09842/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939178
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
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zunaj prodajaln; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-300520
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01632 z dne 7. 12.
1998 pri subjektu vpisa GUMARNA, pod-
jetje za proizvodnjo gumijastih izdelkov,
trgovino in storitve d.o.o., sedež: Milen-
kova 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5773008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lesjak Jože, razrešen 5. 12. 1997;
direktor Planinc Darko, Kamnica, Cesta v
Rošpoh 114, imenovan 5. 12. 1997.

Rg-300521
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01535 z dne 7. 12.
1998 pod št. vložka 1/10531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1338307
Firma: SPEXIM, podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 63
Osnovni kapital: 2,204.000 SIT
Ustanovitelj: Savić Petar, Maribor, Ko-

roška cesta 63, vstop 19. 11. 1998, vlo-
žek 2,204.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Savić Petar, imenovan 19. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28520 Splošna mehanična
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,

polizdelkov; 51150 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51305 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-

nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja
in streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.130
sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-300528
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01404 z dne 2. 12.
1998 pri subjektu SALIRE, družba za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Kersni-
kova ulica 3, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10427/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 1271164
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova

ulica 1.

Rg-300540
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01586 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BESTUM, družba za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o., sedež: Jadranska cesta 23, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10476/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 1317164
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 25.

Rg-300559
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01475 z dne 1. 12.
1998 pri subjektu vpisa KONIČEK, družba
za trgovino in storitve d.o.o., sedež: Pre-
šernova ulica 1/I, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09608/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5901464
Firma: KONIČEK, posredovanje in za-

varovalniške storitve d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 24
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:

67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 67200 Pomožne
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dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

MURSKA SOBOTA

Rg-206792
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00194 z dne 15. 6.
1998 pod vložno št. 1/02358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1300598
Firma: GORIČKI SAD, Specializirana

sadjarska zadruga z omejeno odgovor-
nostjo

Skrajšana firma: GORIČKI SAD, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9201 Puconci, Puconci 10
Osnovni kapital: 1,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bučar Jana, Murska Sobo-

ta, Vrtna 8; Ciefer Janez, Križevci v Prek-
murju, Kukeč 16; Filo Štefan, Prosenjakov-
ci, Selo 37; Gomboc Jožica, Fokovci, Iva-
novci 45/C, Gomboc Silvester, Križevci v
Prekmurju, Križevci 137/A; Grilec Jože, Bo-
donci 46; Hari Zdenko, Križevci v Prekmur-
ju, Križevci 132; Hari Zdenko, Križevci v
Prekmurju, Križevci 141; Horvat Ludvik,
Mačkovci, Dankovci 21/A; Karakatič Tibor,
Murska Sobota, Finžgarjeva 4; Kovač Lud-
vik, Prosenjakovci, Selo 97; Kučan Silve-
ster, Križevci v Prekmurju, Križevci 206;
Letina Dragica, Prosenjakovci, Selo 38; Ma-
lus, d.o.o., Veržej, Ribiška 18; Nemet Stan-
ko, Puconci 186; Pintarič Štefan, Martjanci
27; Pucko Branko, Murska Sobota, Vrtna
3; Šandor Franc, Puconci 108; Vidovič Sil-
vester, Mačkovci, Kuštanovci 72; Vratar Vla-
dimir, Moravske Toplice, Cuber 41; Šipoš
Štefan, Cankova, Krašči 37 in Vratuša An-
gela, Cankova, Krašči 25, vstopili 19. 4.
1998; vložili po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pucko Branko, imenovan 19. 4.
1998, kot predsednik zadruge zastopa za-
drugo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Torič Miran, Ko-
vač Ludvik in Pintarič Štefan, vstopili 19. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542

Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in ka-
ve; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6521 Finančni zakup
(leasing); 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-212815
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00387 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa ENERGETIKA IN
ELEKTRONIKA KOCUVAN-VIDEM, pod-
jetje za konzulting, projektiranje, pro-
izvodnjo, marketing in inženiring elek-
tronskih in energetskih sistemov, d.o.o.,
sedež: Biserjane 6A, 9244 Videm ob
Ščavnici, pod vložno št. 1/00256/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
začetku likvidacijskega postopka s temile
podatki:

Firma: ENERGETIKA IN ELEKTRONI-
KA KOCUVAN-VIDEM, podjetje za kon-

zulting, projektiranje, proizvodnjo, mar-
keting in inženiring elektronskih in ener-
getskih sistemov, d.o.o. – v likvidaciji

Skrajšana firma: EEK VIDEM, d.o.o. – v
likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrenčič Silvo, razrešen 31. 8.
1998; likvidacijski upravitelj Ščap Štefan,
Murska Sobota, Ulica ob Progi 53, imeno-
van 31. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku postopka
likvidacije opr. št. St 9/98-3 z dne 31. 8.
1998.

Rg-212819
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00336 z dne 28. 10.
1998 pod vložno št. 1/02375/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1317504
Firma: LIV STROJI, proizvodnja stro-

jev in opreme, d.o.o., Sveti Jurij
Skrajšana firma: LIV STROJI, d.o.o.,

Sveti Jurij
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  9262  Rogašovci,  Sveti  Ju-

rij 18A
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LIV Postojna, hidravlika,

stroji, plastika, d.d., 6230 Postojna, Indu-
strijska c. 2, vstopil 17. 7. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kisilak Geza, Rogašovci, Sveti Jurij
18A, imenovan 17. 7. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
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mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-212845
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00184 z dne 16. 11.
1998 pri subjektu vpisa GIDOS – gradbe-
na in instalacijska dejavnost, obrt in sto-
ritve, d.d., sedež: Partizanska 93, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/00323/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5254973
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Hanc Jože, Turnišče, Gomilice 135, razre-
šen 3. 7. 1995 kot direktor in imenovan za
člana uprave, ki zastopa družbo skupno s
predsednikom uprave; predsednik uprave
Tratnjek Štefan, Lendava, Partizanska 123,
imenovan 3. 7. 1995, ki zastopa in pred-
stavlja d.d. neomejeno in samostojno do
vrednosti en milijon SIT, pogodbe nad to
vrednostjo pa sopodpisuje še en član upra-
ve, ter član uprave Jurovič Drago, Lendava,
Čentiba 2, imenovan 3. 7. 1995, ki zastopa
družbo skupno s predsednikom uprave.

Rg-212850
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00413 z dne 16. 11.
1998 pri subjektu vpisa IMGRAD, industri-
ja montažnih gradbenih materialov, Lju-
tomer, d.d., sedež: Ormoška cesta 46,
9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta, dejavnosti in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033632
Člani nadzornega sveta: Štuhec Janez,

Rožman Albin, Počič Dragica, Odar Valen-
tin in Budja Marko, izstopili 28. 8. 1998;
Ebenšpanger Ernest in Siranko Janko, vsto-
pila 28. 8. 1998.

Dejavnost, izbrisana 16. 11. 1998:
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998:
28511 Galvanizacija; 2852 Splošna meha-
nična dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 52461 Trgovina na drob-

no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom.

Sprememba statuta z dne 28. 8. 1998.

Rg-212861
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00467 z dne 30. 10.
1998 pri subjektu vpisa 13 M VENDA, tr-
govina in kooperacija Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Juša Kramarja 28, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/01825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
osnovnega kapitala, družbenikov in njihovih
poslovnih deležev ter dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5736234
Sedež: 9000 Murska Sobota, Juša

Kramarja 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: 13 M, trgovina in storitve,

Murska Sobota, d.o.o., 9000 Murska So-
bota, Juša Kramarja 28, vložil 630.000 SIT;
Slavec Dragutin, Murska Sobota, Mikloši-
čeva 79, vložil 493.500 SIT; Hajdinjak Mar-
jan, Murska Sobota, Černelavci, Liškova 32,
vložil 325.500 SIT, in Osojnik Ivan, Canko-
va 15, vložil 325.500 SIT, ki so vstopili
17. 2. 19993, ter Gyorek Tatjana, Murska
Sobota, Vrtna ulica 8, vložila 325.500 SIT,
ki je vstopila 16. 10. 1998 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Melkarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-

vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 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-
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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; 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.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Pri vpisu priimka družbenice je bila tuja
črka z dodatno oznako vpisana tako, da je
bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-212870
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00333 z dne 20. 10.
1998 pri subjektu vpisa REMET, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, montažo, pro-
jektiranje in konstituiranje, Gornja Rad-
gona, d.o.o., sedež: Gasilska cesta 7,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo, izstop družbe-

nice in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5289696
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Gasil-

ska cesta 7
Ustanovitelj: Krajnc Benjamin, Gornja

Radgona, Gasilska cesta 7, vstopil 6. 10.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krajnc Mojca, izstopila
15. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje, družba
ne opravlja aribtraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-301409
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00585 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu OVSENJAK, podjetje
za proizvodnjo jajc, močnih krmil ter tr-
govino s kmetijskimi pridelki Mlajtinci
d.o.o., sedež: Mlajtinci 1a, 9221 Mart-
janci, pod vložno št. 1/00611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, sedeža, družbenikov,
poslovnih deležev in direktorja s temile po-
datki:

Matična št.: 5413931
Sedež: 9221 Martjanci, Mlajtinci 15
Ustanovitelja: Ovsenjak Janez, izstop

23. 4. 1995; Ovsenjak Tomaž, Martjanci,
Mlajtinci 15, vstop 8. 6. 1990, vložek
723.033 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ovsenjak Marta, Martjanci, Mlajtinci 1a, vs-
top 16. 10. 1997, vložek 241.011 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Ovsenjak Janez, razrešen 23. 4.
1995; direktor Ovsenjak Tomaž, imenovan
16. 10. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-301410
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00331 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa FEMA, podjetje za
trgovsko, posredniško, storitveno in pro-
izvodno dejavnost Martjanci d.o.o., se-
dež: Martjanci 67, 9221 Martjanci, pod
vložno št. 1/00370/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5322103
Sedež: 9221 Martjanci, Martjanci 67
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:

15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 15620 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-

jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74120 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba ne oprav-
lja revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe je bila
vpisana v sodni register s sklepom Srg
97/00331 z dne 29. 12. 1998.

Rg-301411
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00691 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa KOMUNALA, Ko-
munalno podjetje d.o.o., sedež: Partizan-
ska 93, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/00322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5254965
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:

14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14220 Pridobivanje gline in kaolina; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 26700 Obdelava na-
ravnega kamna; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
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Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45320 Izo-
lacijska dela; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74140 – Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-301413
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00546 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa VRTEC BELTINCI,
sedež: Jugovo 33, 9231 Beltinci, pod
vložno št. 1/02287/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1122657
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Opaka Cecilija, razrešena 7. 9.
1997 kot v.d. ravnateljice; ravnateljica Šoe-
men Miroslava, Beltinci, Ravenska 55, ime-
novana 8. 9. 1997, zastopa vrtec z omeji-
tvijo, da sklepa pravne posle v zvezi z naje-
manjem posojil po sklepu sveta vrtca in da
ne more s pravnimi posli brez soglasja usta-
novitelja odtujiti nepremičnega premoženja
ali le-tega obremeniti s stvarnimi in drugimi
obremenitvami.

Pri vpisu priimka ravnateljice Šoemen Mi-
roslave je bila tuja črka z dodatno oznako
vpisana tako, da je bila dodatna oznaka iz-
puščena (9. člen pravilnika o načinu vode-
nja sodnega registra).

Rg-301423
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00699 z dne 18. 1.
1999 pri subjektu vpisa FRIZERSTVO,
opravljanje storitev, Murska Sobota
d.o.o., sedež: St. Rozmana 2, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01484/00
vpisalo v sodni register tga sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5627621
Sedež: 9000 Murska Sobota, St. Roz-

mana 2
Osnovni kapital: 1,611.588 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, vložek 81.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja Republike Slovenije,
Ljubljana, vložek 40.000 SIT, Odškodnin-
ski sklad Republike Slovenije Ljubljana, vlo-
žil 40.000 SIT, vstopili 15. 10. 1998, in
Bunderla Ivanka, Bogojina, Bogojina 65a,
vložek 45.283 SIT, Norčič Jožefa, Murska
Sobota, Gregorčičeva 19, vložek 578.930
SIT, Pucko Darja, Murska Sobota, Koclje-
va ulica 6, vložek 533.930 SIT, Horvat
Zineta, Beltinci, Kocljevo naselje 1, vložek
45.283 SIT, Gregorn Marija, Radenci, Pe-
tanjci 6, vložek 111.283 SIT, Hauko Joži-
ca, Murska Sobota, Veščica 25b, vložek
45.283 SIT, Puhan Elvira, Murska Sobota,
Lendavska 4, vložek 45.283 SIT, Vogrin-

čič Nikolaj, Murska Sobota, Cvetkova ulica
23, vložek 45.283 SIT, vstopili 1. 6. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo; DEKOR,
podjetje finalnih del v gradbeništvu p.o.,
izstop 15. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1998:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; . 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 1429/02026-1998 z dne 27. 10.
1998.

Rg-301427
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00572 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa BELTRANS,
MEDNARODNA ŠPEDICIJA d.o.o. sedež:
Obrtna cona, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02206/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o začetku postop-
ka prisilne poravnave in upravitelja prisilne
poravnave s temile podatki:

Matična št.: 5929806
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Koren Milan, Križevci pri Ljutomeru,
Boreci 5f, imenovan 16. 12. 1998, zasto-
pa družbo kot upravitelj prisilne poravnave.

Vpiše se sklep tega sodišča opr. št. St
11/97-27 z dne 16. 12. 1998 o začetku
postopka prisilne poravnave.

Rg-301428
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00563 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa AUTOCOM-
MERCE, za notranjo in zunanjo trgovino
z avtomobili in deli, Murska Sobota
d.o.o., sedež: Kocljeva 5, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01859/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5755794
Pripojitev k družbi AC INTERCAR d.o.o.,

trgovina, Baragova 5, na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 1. 12. 1998. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-301430
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00557 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa LESNO GOZDAR-
SKA ZADRUGA GORNJA RADGONA
z.o.o., sedež: Jurkovičeva 3-4, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 2/00047/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5174384
Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1998:

02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 – Raču-
novodske, knjigovodske storitve, revizijska
dejavnost, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti.

Rg-301433
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00554 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKE MLE-
KARNE d.d., sedež: Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025087
Člani nadzornega sveta: Gomboc Mari-

ja, Jerič Milan in Omar Alojz, izstopili 20. 11.
1998 ter Glavač Stanko, Cipot Rudi in Žu-
nič Bojan, vstopili 20. 11. 1998.

Sprememba statuta z dne 20. 11. 1998.

Rg-301440
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00433 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa KRIŽEVSKE
OPEKARNE d.d., sedež: Boreci št. 49,
9242 Križevci pri Ljutomeru, pod vložno
št. 1/00086/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5034094
Sprememba statuta z dne 16. 9. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 9.

1998, da se osnovni kapital poveča s
461,697.000 SIT, na 1.284,697.000 SIT.

Rg-301441
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00431 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa RADGONSKE
GORICE, Gornja Radgona d.d., sedež:
Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona,
od vložno št. 1/00458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5129494
Člani nadzornega sveta: Veberič Henrik,

Babič Otmar in Kreft Robert, izstopili 18. 9.
1998 ter Roškar Ludvik, Kramberger Janez
in Fašalek Franc, vstopili 18. 9. 1998.

Sprememba statuta z dne 18. 9. 1998.
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NOVA GORICA

Rg-300321
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00833 z dne 1. 12.
1998 pri subjektu vpisa GIMNAZIJA JURI-
JA VEGE IDRIJA, sedež: Študentovska
16, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00140/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085969
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:

80210 Srednješolsko splošno izobraževa-
nje; 80220 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-300325
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00836 z dne 3. 12. 1998
pod št. vložka 1/03870/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357620
Firma: ŠPEDICIJA ANDREJA, Medna-

rodna špedicija in transport d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPEDICIJA ANDREJA

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Štanfel Andreja, Kojsko,

Podsabotin 5, vstop 12. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štanfel Andreja, imenovana
12. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
5170 Druga trgovina na debelo; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-300332
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00844 z dne 7. 12.
1998 pod št. vložka 1/03872/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1357743
Firma: MACOPROM, Marketing, con-

sulting, projekti, Mozetič d.o.o.
Skrajšana firma: MACOPROM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Sončna

ul. 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Dragan, Nova Go-

rica, Sončna ulica 5, vstop 27. 11. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mozetič Dragan, imenovan 27. 11.
1998.

Dejavnost, visana dne 7. 12. 1998:
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-300323
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00396 z dne 2. 12.
1998 pri subjektu vpisa VI-TEL, Podjetje
za avdio-video dejavnost d.o.o., Dorn-
berk, sedež: Gregorčičeva 13, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/003247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenikov in spremembo poslov-
nih deležev ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5795745
Ustanovitelji: Saksida Ivan, Dornberk, Za-

lošče 13, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šinigoj Ivo, Dornberk, Zalošče 30l, vs-
top 6. 7. 1993, vložek 350.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slejko Davorina, iz-
stop 17. 6. 1996; Rijavec Miran, Dornberk,
Ulica Bojana Vodopivca 14, vstop 17. 6.
1996, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cotič Andrej, Dornberk, Za-
lošče 17, vstop 17. 6. 1996, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mavrič Aleš, Dornberk, Zalošče 30a, vstop
17. 6. 1996, vložek 80.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Marc Matjaž, Dobravlje,
Potoče 21, vstop 17. 6. 1996, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7414
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Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-300344
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00876 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa EDITREND DURA-
KOVIĆ & CO, Trgovina in storitve, d.n.o.,
sedež: Marjana Kogoja 22, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03463/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5885043
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev.

Rg-300352
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00879 z dne 11. 12.
1998 pri subjektu vpisa GIPO, Gradbeni-
štvo, inženiring, projektiranje in obrt-
niška dela Nova Gorica d.o.o., sedež:
Vinka Vodopivca 8, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5290287
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;

4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-300354
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00863 z dne 11. 12.
1998 pri subjektu vpisa SMIT, trgovanje,
posredništvo in proizvodnja, d.o.o., se-
dež: Gregorčičeva 14a, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5413052
Ustanovitelj: Strgar Tanja, izstop 19. 6.

1990; Strgar Miran, Kanal, Gradnikova 16,
vstop 19. 6. 1990, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-300367
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00852 z dne 18. 12.
1998 pod št. vložka 1/03878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1358251
Firma: B & Z IZZIV, Zavod za pomoč

otrokom, mladostnikom in družinam v
stiski Čepovan

Skrajšana firma: B & Z IZZIV Čepovan
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5253 Čepovan, Čepovan 96a
Osnovni kapital: 500.000 SIT
Ustanovitelj: Žorž Bogdan, Dornberk, Ta-

bor 59, vstop 1. 12. 1998, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žorž Bogdan, Dornberk, Tabor 59,
imenovan 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85315
Druge oblike institucionalnega varstva;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-300390
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00903 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa PRIMORJE, d.d.
družba za gradbeništvo, inženiring in
druge poslovne storitve, sedež: Vipav-
ska c. 3, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti, spremembo
zastopnika in članov nadzornega sveta ter
predložitev prečiščenega besedila statuta s
temile podaki:

Matična št.: 5075840
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Črnigoj Dušan, Ajdovščna,
Polževa 39, razrešen 11. 12. 1998 kot za-
časna uprava ter ponovno imenovan za ge-
neralnega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brajdih Robert,
Likar Zvonko, Vrabec Jožef, Vidrih Vera, An-
tonič Dragotin in Rustja Danilo, vsi izstopili
3. 12. 1998 ter Uršič Vladimir, Jereb Ra-
dovan in Kovač Bojan, vstopili 3. 12. 1998;
Bratina Roman, vstopil 9. 12. 1998; Knez
Srečko in Ožbot Stanko, vstopila 3. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Sprememba statuta z dne 3. 12. 1998.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRŠKO

Srg 108/99 Rg-402072
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba GILGAMESH, računalniške in
poslovne storitve, d.o.o., Grič 9, Kostanje-
vica na Krki, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bandelj Aleksander, Grič 9,
Kostanjevica na Krki, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 5. 1999

LJUBLJANA

Srg 99/297 Rg-110
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

KOLINSKA - REPRO, d.o.o., Ljubljana,
Središka ulica 5, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
8. 1. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kolinska, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska c. 30, z ustanovitvenim ka-
pitalom 68,553.489 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se kapital in vse ostalo premoženje
prenese v celoti na Kolinsko, d.d., Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 1999

Srg 00255/99 Rg-111
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba KOLEKS TRADE, podjetje za
prodajo in distribucijo trgovskega bla-
ga, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 30,

reg.št. vl. 1/17725/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 8. 1. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kolinska, d.d., Šmar-
tinska c. 30, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 10,795.781 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital in vse ostalo
premoženje prenese v celoti na Kolinsko,
d.d., Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 21. 4. 1999

Srg 01549/99 Rg-112
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba PORTFOLIO, podjetje za eko-
nomske in finančne storitve, d.o.o.,
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, reg.št.
vl. 1/16642/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 24. 3.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Medvešček Miro in
Medvešek Ludvik, oba Podlimbarska 36,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,513.593 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 1999

Srg 08793/94 Rg-113
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MAC, d.o.o., podjetje za opravljanje
poslovnih storitev, trgovino, gostinstvo
in turizem, Velebitska 16, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleš Černe, Velebitska
16, Ljubljana in Matjaž Rems, V Murglah 1,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
3.055 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Černe Aleša in Rems Matjaža,
vsakemu do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 1996

Srg 12286/94 Rg-114
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TOP-KON, podjetje za raziskavo trga
in poslovno svetovanje, d.o.o., Dobruša,
Vodice pri Ljubljani, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tomaž Porekar, Vrhovci,
Cesta X/27, Ljubljana, Andrej Falež, Kna-
felčeva 32, Maribor in France Kmetič, Do-
bruša, Vodice pri Ljubljani, z ustanovitvenim
kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Tomaža Porekarja, Andreja
Faleža in Franca Kmetiča, na vsakega do
ene tretjine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1996

Srg 12311/94 Rg-115
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

UNIVERZAL, d.o.o., družba za inženi-
ring in trgovino z mešanim blagom, Dol
22, Borovnica, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 9. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Pavčič Božidar, Miklavi-
čeva 26, Borovnica, Stanešič Rado, Zaler-
jeva 15, Borovnica, Pivk Jože, Dol 22, Bo-
rovnica in Brecelj Slavko, Laze 5, Borovni-
ca, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se osnovni kapital in vse ostalo pre-
moženje prenese v celoti na Pavčič Božidar-
ja, Stanešič Radota, Pivk Jožeta in Brecelj
Slavka, in sicer na vsakega do ene četrtine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1996
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Srg 15629/94 Rg-116
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

GEN, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Litijska 32, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zdravko Kotnik, Litijska
32, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital in vse ostalo
premoženje prenese v celoti na Kotnik
Zdravka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996

Srg 17445/94 Rg-117
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

KOPIJA PROMET, tiskarstvo in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Erjavčeva 7, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miran Mavrič, Erjavčeva
7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996

Srg 17488/94 Rg-118
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MONTY, proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Gregorčičeva
13, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je dr. Mirjam Levstik Brav-
ničar, Gregorčičeva 13, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje pre-
nese v celoti na dr. Mirjam Levstik Brav-
ničar.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996

Srg 359/95 Rg-119
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MANING, management in inženiring,
d.o.o., Gabersko 43, Trbovlje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Stošicki Slavko, Trbov-
lje, Leninov trg 2, Jordan Branko, Trbovlje,
Trg revolucije 18, Drnovšek Jurij, Trbovlje,
Trg revolucije 6 in Knific Andrej, Trbovlje,
Gabrsko 43, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Stošicki Slavka, Jordan Bran-
ka, Drnovšek Jurija in Knific Andreja, in si-
cer na vsakega do ene četrtine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1996

Srg 2830/95 Rg-120
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

J & B M “PERPAR”, Trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Kamnik pod Krimom
90, Preserje, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Perpar Joži, Kamnik
pod Krimom 90, Preserje, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital in vse ostalo
premoženje prenese v celoti na Perpar Joži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19.9. 1996

Srg 18965/94 Rg-121
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba STARLET, turistična agencija,
izvozno uvozno trgovinska dejavnost,
marketing, menagment, consulting, pre-
vozi, d.o.o., Cesta Radomeljske čete 26,
Radomlje, reg. št. vl. 1/18117/00 prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Maruša in Nina Murn,
obe C. Radomeljske čete 26, Radomlje, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti duržbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se z ustanovitvenim kapitalom v
znesku 8.000 SIT prenese na ustanovitelji-
ci, vsaki po 50%.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 1996

Srg 7143/94 Rg-122
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

VRTIČ, d.o.o., podjetje za pridelavo
in prodajo vseh vrst vrtnin, Groharjeva
15, Ljubljana, reg. št. vl. 1/15789/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ciril Vašl, Groharjeva
15, Ljubljana in Jože Svete, Bratovževa pl.
38, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
4.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
4.000 SIT prenese v celoti na Cirila Vašlja
4.000 SIT in Jožeta Sveteta 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 1994

Srg 13030/94 Rg-123
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

FANCY, d.o.o., podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, Ljubljana, Dunaj-
ska 116, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Frančiška Ulčar in Jel-
ka Potočnik, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 37-38 / 21. 5. 1999 / Stran 2557

se v celoti na ustanovitelja, na vsakega
polovico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 1996

Srg 18998/94 Rg-124
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ANTEDON, podjetje za založ-
ništvo, izobraževanje, trgovino, uvoz, iz-
voz in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pot na Fužine 31, reg. št. vl. 1/18556/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Darinka Tomše, Pot na
Fužine 31, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 1996

Srg 3386/96 Rg-125
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

W. W. Trade, d.o.o., Trgovsko podjet-
je, Trubarjeva 61, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jamnišek Srečko, Tru-
barjeva 61, Ljubljana in Muller Bernd, Ober-
strasse 17, Hannover, z ustanovitvenim ka-
pitalom 501.200 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
501.200 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 gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 3295/96 Rg-126
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

GEO – DOM, d.o.o., Podjetje za zem-
ljemerstvo, svetovanje, trgovino in izvoz
ter uvoz, Mačkovci 40, Domžale, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 21. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miklič Matjaž, Mačkovci
40, Domžale in Verbič Marko, Pržanjska uli-
ca 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 11158/94 Rg-127
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba JOŠT, podjetje za kmečki turi-
zem, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Škof-
ljica, Dolenjska c. 433, reg. št. vl.
1/21758/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rupnik Alojzij, Dolenjska
c. 433, Škofljica, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 1996

Srg 13143/94 Rg-128
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

LEMVI, podjetje za trgovino in obrtne
storitve, d.o.o., Tončke Čečeve 36,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vinko Milar, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 1996

Srg 8913/94 Rg-129
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

RIHTARČEK, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
inženiring, šport, storitve in zunanjo tr-
govino, Ljubljana, Kavčičeva 17, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Sonja Butina-Kušar,
Kavčičeva 17, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Sonjo Bu-
tina-Kušar.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 1995

Srg 3467/94 Rg-130
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

STUDIO NEMO, podjetje za ustvarja-
nje avtorskih del, organizacijo in trže-
nje, d.o.o., Ljubljana, Aljaževa 41, reg.
št. vl. 1/24534/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Friderik Vargason in
Aleš Dvoržak, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na Friderika
Vargasona, Vrhovci XXI/24, Ljubljana in Ale-
ša Dvoržaka, Aljaževa 41, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 1994

Srg 2943/96 Rg-131
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:
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COCTAIL BAR, d.o.o., Tržnica Kose-
ze, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 15. 5.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kolenc Gordana, Ul.
bratov Učakar 46, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1996

Srg 3376/96 Rg-132
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Luckies, Storitveno podjetje, d.o.o.,
Orle 28 b, Ljubljana - Škofljica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 2. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Podržaj Tadeja, Orle
28 b, Ljubljana - Škofljica, z ustanovitvenim
kapitalom 113.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 4844/96 Rg-133
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba PAGAT TRADE, Proizvodnja, tr-
govina in storitve, Ljubljana - Šentvid,
d.o.o., Prušnikova 93, reg. št. vl.
1/22073/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 1. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Olga Bašnec, Prušni-
kova 93, Ljubljana - Šentvid, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustano-
viteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-

slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih 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 1. 10. 1996

Srg 747/99 Rg-134
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

NIMBUS, d.o.o., Ljubljana, Pražakova
8, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 2. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vlasta Skobe, Slomško-
va ulica 5, Ljubljana in OMV AKTIENGE-
SELLSCHAFT, Otto Wagner Platz 5, Dunaj,
Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom
1.501,520.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prejme celotno preostalo premo-
ženje družbe ustanovitelj OMV AKTIENGES-
ELLSCHAFT, Otto Wagner – Platz 5, Du-
naj, Avstrija.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1999

Srg 03052/94 Rg-135
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba JUMPA, podjetje za opravlja-
nje trgovske dejavnosti na debelo in
drobno ter zunanja trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana Pod kostanji 13, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Krže-Podlipnik,
Pod kostanji 13, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Marijo Krže-Podlipnik.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 1995

Srg 15585/94 Rg-136
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

NAVITING, navtični inženiring, d.o.o.,
Lavričeva 9, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dušan Valentin Kerševan,
Lavričeva ulica 9, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti Dušana Valenti-
na Kerševan.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 1996

Srg 19066/94 Rg-137
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MAMON, podjetje za projektiranje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 15,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 19994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Puc, Cankarjeva
40, Radovljica in Marjan Jurkovič, Gradni-
kova 121, Radovljica, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Puc Matjaža in Jurkovič Marja-
na, in sicer na vsakega do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 1996

Srg 3533/96 Rg-138
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba SCANCOMM, podjetje za in-
ženiring in svetovanje na področju me-
rilnih in komunikacijskih sistemov,
d.o.o., Vrhnika, Na livadi 3, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Skočir Ivan, Na livadi
3, Vrhnika in Anžin Stojan, Menardova 57,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
20.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
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20.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 1996

Srg 3687/96 Rg-139
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

AVTOŠOLA JANEZ, d.o.o., Dole 30,
Moravče, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 4. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Klopčič Janez, Dole
30, Moravče in Zupančič Silvester, Laj-
kovška 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 1996

Srg 3488/96 Rg-140
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba MANISA, Družba za izdelavo
lesne galanterije in montažo lesnih iz-
delkov, marketing, trgovina z mešanim
blagom, računalniška obdelava podat-
kov in ekonomskih storitev, prevozniške
storitve, d.o.o., Godič 82e, Stahovica,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Slavica Gorjup, Godič
82e, Stahovica, Zdravko Berlic, Zduša 16a,
Kamnik, Jožica Berlic, Zduša 16a, Kamnik
in Mirko Gorjup, Godič 82e, Stahovica, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustnaovitelje,
vsakemu do ene četrtine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1995

Srg 5819/98 Rg-143
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba BSI, mednarodne poslovne
storitve, d.o.o., Murnova ulica 1, Kam-
nik, reg. št. vl. 1/10474/00, preneha po
sklepu skupščine z dne 12. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Robert Frederick Torsch,
stanujoč 9505 Dawnblush Ct., Columbia,
MD 21045, ZDA, (začasno Melikova 36,
Ljubljana), z ustanovitvenim kapitalom
8,557.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8,557.000 SIT v celoti prenese na ustano-
vitelja Petra Fredericka Torscha.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 1999

Srg 4703/96 Rg-144
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba Š&G, trgovina na veliko in ma-
lo, Grosuplje, d.o.o., s sedežem v Gro-
suplju, Kersnikova 5/12, reg. št. vl.
1/9314/00, preneha po sklepu skupščine
z dne 20. 2. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Škoporc Deja, Grosup-
lje, Kersnikova 5/12 in Bukovac Renata,
Grosuplje, Žalna 66, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1997

SLOVENJ GRADEC

Srg 473/98 Rg-141
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 473/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 14. 4. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8127-00 vpiše izbris družbe
BAUM-LES, proizvodnja in storitve,
d.o.o., s sedežem Gozdarska cesta 82,

Mislinja, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Britovšek Bo-
jan, Gozdarska cesta 82, Mislinja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 4. 1999

Srg 464/98 Rg-142
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi št. Srg 464/98 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku dne 15. 4. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4831-00 vpiše izbris družbe KAR,
podjetje za projektiranje, izgradnjo in
vzdrževanje CAVT sistemov, d.o.o., s
sedežem Radlje ob Dravi, Mariborska
c. 26, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzamejo Ivan Pečov-
nik, Dobrava 29, Radlje ob Dravi, Anton
Vodušek, Pohorska cesta 6, Radlje ob Dra-
vi, Mirko Laure, Harkova ulica 6, Radlje ob
Dravi in Hermin dr. Vidoz, Vorančeva ulica
12, Radlje ob Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 4. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-2/99 Ob-3863
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gos-

podarstvo z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut Sindikata vzgoje, izo-
braževanja in znanosti, Glasbena šola
Tolmin.

Statut je vpisan v evidenco z dne 10. 5.
1999 pod zap. št. 36 z nazivom statut sindi-
kata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slo-
venije, Glasbena šola Tolmin.

Statut je vpisan za zahtevo pooblaščene
osebe sindikta vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti, Glasbena šola Tolmin s poslovnim se-
dežem v Tolminu, Dijaška 12/b.

Št. 024-7/99-131 Ob-3864
Pravila Sindikata Fakultete za arhi-

tekturo, NSDLU, Ljubljana, Zoisova 12,
sprejeta dne 5. 4. 1990, se hranijo
v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič
Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 131 dne 11. 5.
1999.

Št. 121-6/99-08 Ob-3865
Spremenijo se pravila sindiakta Vzgoj-

no-varstvenega zavoda Kranj, ki se hranijo
pri Upravni enoti Kranj, in sicer tako, da se
v pravilih spremeni ime sindikata, ki se po
novem imenuje: SVIZ Sindikat kranjski
vrtci, sedež sindikata je C. Staneta Ža-
garja 19, Kranj.
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Sprememba pravil se z dnem izdaje te
odločbe vpiše v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 34 pri Upravni enoti
Kranj.

Št. 121-7/99-08/vs Ob-3866
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila za delovanje Sindikata Zdravstva
in socialnega varstva Slovenije v Zavo-
du - Gorenjska lekarna Kranj.

Sedež sindikata je Bleiweisova 8,
Kranj.

Pravila so z dnem izdaje te odločbe, vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 159.

Št. 127-8/99 Ob-3903
Ugotovljeno je, da je sindikat KNSS-Ne-

odvisnost,  sindikat  Mestne  občine  Novo
mesto,  Novo  mesto,  Seidlova  cesta  1,
spremenil  ime,  tako  da  sedaj  glasi:
Sindikat  Mestne  občine  Novo  mesto,
Novo  mesto,  Seidlova  cesta  1,  8000
Novo  mesto,  ki  deluje  v  okviru  sindika-
ta  državnih,  družbenih  organov  in  orga-
nizacij  Slovenije  ter  sprejel  nova  pravila
sindikata  z  dne  20.  4.  1999,  ki  se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Sprememba imena sindikata je vpisana v
evidenco temeljnih aktov sindikatov pod
zap. št. 150.

N 382/98 R-268
Kukovica Jakob, roj. 25. 4. 1889, na-

zadnje stan. v Zadvoru št. 38, Ljubljana Po-
lje, je pogrešan od konca leta 1945 (na
predlog Kukovica Pavle, Oplotnica, Parti-
zanska 46).

Skrbnik za poseben primer je inž. Skok
Lojze, Cerkova 9, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 1999

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.

D 229/91 R-233
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojnem Ivanu Makšanu, roj. 26. 3.
1935, stanujočemu Mozirje, Ul. Frana Koc-
beka 9, umrlemu 7. 8. 1991.

Dedinja po pokojnem je tudi zapustniko-
ve hčerka Zlata Makšan, roj. leta 1960,
sedaj neznanega prebivališča.

Zlata Makšan naj se prijavi kot dedinja
na sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in posto-
pek zaključilo v skladu z zakonom o dedo-
vanju.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 13. 4. 1999

I D 86/98 R-235
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Drnovšek Ivanu, sinu Joahima,
roj. 23. 12. 1927, umrlem 23. 11. 1997,
nazadnje stanujočem Dol pri Ljubljani, Za-
jelše 77, drž. RS,ki je umrl brez oporoke in
zato sledi dedovanje po zakonu.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev po-
leg zapustnikove žene tudi trije otroci, roje-
ni v prvem zakonu, v katerem pa se ne ve,
kdo so in kje se nahajajo.

Zapustnikove dediče in njihove morebit-
ne pravne naslednike se poziva, da se prija-
vijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II D 168/95 R-236
To sodišče je v zapuščinski zadevi po

pok. Teršan Ani, roj. Pirc, roj. 15. 11.
1904, umrli 5. 12. 1994, nazadnje stanu-
joči v Ljubljani, Trnovska ul. 2, drž. RS
sklenilo:

Pirc Milanu Simonu se v zapuščinskem
postopku postavi začasna zastopnica v ose-
bi strokovne sodelavke Okrajnega sodišča
v Ljubljani Janje Žejn, iz razloga, ker je nje-
govo prebivališče neznano.

Začasna zastopnica bo Pirc Milana Si-
mona zastopala vse dotlej, dokler ne bo
Pirc Milan Simon ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler
skbstveni organ ne bo sporočil sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 1999

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/97 R-225
Na podlagi prvega odstavka 122. člena

zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št.
33/95) izdajamo odločbo:

1. Ugotovi se, da je zemljiška knjiga
Okrajnega sodišča v Črnomlju v delu, ki se
nanaša na zemljiškoknjižni vložek št. 1862
k.o. Maverlen, nastavljena.

2. Zemljiška knjiga Okrajnega sodišča v
Črnomlju se v delu, opisanem v 1. točki te
odločbe, začne uporabljati osmi dan po ob-
javi te odločbe.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 3. 1999

Su 43-02/99-1 R-232
Z dnem 15. 6. 1999 se bodo začele

poizvedbe v zvezi z nastavitvijo nove zem-
ljiške knjige za katastrsko Občino Hrastje
Mota. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 15. 6. 1999 dalje vsak delovnik od 8.
do 16. ure v prostorih Gasilskega doma
Hrastje Mota.

K poizvedbam naj pridejo vsi posestni-
ki, hipotekarni upniki in vse druge osebe,
ki imajo pravno korist od tega, da se po-
izvedo lastninske pravice ali da se ugotovi
istovetnost sedanjih označb parcel. Nava-
jati smejo vse, kar utegne služiti za to, da
se pojasni stanje stvari in da se ohranijo
njihove pravice.

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zastavne, služnostne ali druge
pravice, primerne za knjižni vpis, naj te pra-
vice prijavijo, če želijo, da se vpišejo v novo
zemljiško knjigo kot stara bremena. Prijave
teh pravic je treba podati pismeno ali ustno
na zapisnik v času od 15. 5. 1999 do 15. 6.
1999 pri Okrajnem sodišču v Gornji Radgo-
ni, Kerenčičeva ul. št. 3, v sobi št. 1 (zem-
ljiška knjiga) vsak delovnik od 8.30 do
15.30, od 15. 6. 1999 dalje pa v prostorih
Gasilskega doma Hrastje Mota vsak delov-
nik od 8. do 16. ure.

V prijavah je treba natančno navesti pra-
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, ka-
kor tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih
se naj opravi vpis. Navesti je treba tudi
dejstva, na katera se opira prijavljena
pravica in na katera se opira zahtevani vrst-
ni red. Prijavne dolžnosti v ničemer ne
spreminja dejstvo, da je pravica, ki jo je
treba prijaviti, morda očitna iz kakšne listi-
ne, ki je že pri sodišču ali iz kakšne sodne
rešitve.

Posestniki zemljišč in drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma prilo-
žiti prijavam v izvirniku ali prepisu vse spise,
izpiske iz zemljiške knjige, sodne odločbe
ali druge listine, če so potrebne za napravo
zemljiške knjige in če jih imajo sami ali nji-
hovi zastopniki.

Zato, da se vsakomur omogoči vpogled
v podatke, ki jih je sodišče doslej že zbra-
lo, bodo razgrnjeni posestni listi, seznami
parcel in lastnikov ter zemljiškoknjižna ma-
pa od 15. 5. 1999 do 15. 6. 1999 pri
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Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni v sobi
št. 1 (zemljiška knjiga), od 15. 6. 1999
dalje pa v prostorih Gasilskega doma v
Hrastje Moti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 4. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 37/98 S-230
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 37/98 sklep z dne 11. 5. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Rekreacijsko turistični center Gol-
te, d.o.o., Radegunda 19/C, Mozirje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mirt
Zvonimir Kristijan, Galicija 43/a, Žalec.

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 se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo posla-
ti v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro ra-
čuna ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti 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 na-
vesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

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

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 11. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 1999

St 22/97-89 S-231
To sodišče je dne 5. 5. 1999 s sklepom

opr. št. St 22/97 ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek proti dolžniku – Agrohit Interna-
tional Trgovsko in zastopniško podjetje,
d.o.o., – v stečaju, Orehova vas–Slivni-
ca, Slivniška ulica 7, ker bi nadaljnja iz-
vedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške. Zoper ta sklep se lahko upniki pri-
tožijo na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh
po tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 1999

St 12/99-11 S-232
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/99 dne 10. 5. 1999 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Finanz

leasing, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Partizanska c. 28, Maribor.

Odslej firma glasi Finanz leasing, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Maribor
– v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ve-
ra Zavrl, dipl. ek., zaposlena Rubikon,
d.o.o., Kalohova 24, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajno maso.

Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 8.
1999 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 5.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 1999

St 43/98-58 S-233
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Konstruktur, splošno gradbeno pod-
jetje, d.d., Maribor, Sernčeva ul. 8, dne
16. 6. 1999 ob 12. uri, v sobi 330 tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 1999

St 7/97 S-234
Likvidacijski postopek nad dolžnikom

Gozdarska zadruga, z.o.o., Radlje ob
Dravi, Koroška c. 68, se zaključi.

Ugotovi se, da je na podlagi sporazuma
o prevzemu premoženja in obveznosti z dne
15. 9. 1996 in izjave z dne 14. 4. 1999,
vso aktivo in pasivo likvidacijskega dolžnika
prevzelo Gozdno gospodarstvo Slovenj Gra-
dec, d.d., Vorančev trg 1.

Gozdno gospodarsko Slovenj Gradec,
d.d., tudi prevzame vso morebitno še naj-
deno premoženje, za katerega se ugotovi,
da bi pripadalo likvidacijskemu dolžniku, kot
tudi vso dokumentacijo in arhiv.

Terjatve upnikov, priznane in ugotovlje-
ne v teku likvidacijskega postopka, kot tudi
vse stroške tega likvidacijskega postopka
nad zneskom 215.323,21 SIT, je GG Slo-
venj Gradec, d.d., dolžno poravnati v roku
30 dni po pravnomočnosti tega sklepa.

Prerekane terjatve upnikov, ki se bodo
naknadno ugotovile v sodnih postopkih, kjer
bo GG Slovenj Gradec, d.d., vstopilo v prav-
do namesto likvidacijskega dolžnika, pa je
GG Slovenj Gradec dolžno izpolniti v skladu
s sodno odločbo.

Upniki, ki v tem postopku niso prijavili
terjatev, lahko uveljavljajo svoje pravice s
tožbo, ki jo lahko vložijo v roku enega leta
od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

GG Slovenj Gradec, d.d., odgovarja za
terjatve teh upnikov v skladu s 183. členom
zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvida-
ciji le do višine vrednosti prevzetega premo-
ženja.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris likvidacijskega dolžnika iz sodnega re-
gistra.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvida-
cijskega postopka v sodni register, dolžnik

preneha in se izbrišejo vsi vpisi v zvezi z
likvidacijskim postopkom.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 5. 1999

St 3/97 S-235
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

3/97 dne 11. 5. 1999 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom ČZP Enotnost,
d.o.o., Dalmatinova 4, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 1999

St 6/97 S-236
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 6/97 sklep z dne 11. 5. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom Lesni-

na Sopota, Lesna industrija, p.o., Rade-
če, Pot na jez 12, Radeče, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Lesnina Sopota,
Lesna industrija, p.o., Radeče, Pot na jez
12, Radeče, iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 1999

St 11/97-56 S-237
Z dnem 12. 5. 1999 se začne zoper

dolžnika Beltrans, Mednarodna špedici-
ja, d.o.o., Obrtna cona Murska Sobota,
postopek prisilne poravnave.

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje dipl. ek. Milan Koren, Boreci 5/f.

Upnike dolžnika, katerih terjatve so na-
stale do dneva nabitja oklica o začetku po-
stopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča se poziva, da v roku 30 dni po
objavi oklica v Uradnem listu RS, sodišču
prijavijo svoje terjatve z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili, razen
tistih, ki so terjatve prijavili že v postopku
prisilne poravnave, ki se je zoper dolžnika
Beltrans, Mednarodna špedicija, d.o.o.,
Obrtna cona Murska Sobota, pri tukajšnjem
sodišču začel dne 16. 12. 1998 in je bil
ustavljen s sklepom tukajšnjega sodišča z
dne 11. 2. 1999.

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

Poravnalni senat v upniški odbor odreja
naslednje upnike:

– SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4, Ljubljana;

– DZS Založništvo in trgovina – Sektor
veleprodaje, d.d., Ljubljana, Mali trg 6;

– VIB, Mednarodna špedicija, trgovina
in transport Dolina, d.o.o., Dolina 27;

– ELGO, Razvoj, inženiring, zastopanje
in trgovina Vidonci, d.o.o., Vidonci 16;

– Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d.,
Rakičan, Lendavska 5.

Oklic o začetku prisilne poravnave se
dne 12. 5. 1999 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 5. 1999

St 30/98 S-238
Stečajni postopek nad dolžnikom Kra-

mer’s, Podjetje za trženje, ekonomiko,
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finance in propagando, d.o.o., Mozirje,
Prešernova 25, se zaključi, saj je premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznat-
ne vrednosti in ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Kramer’s, Podjetje
za trženje, ekonomiko, finance in propa-
gando, d.o.o., Mozirje, Prešernova 25, iz
sodnega registra.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 1999

St 7/97-545 S-239
Tretji narok za preizkus terjatev v stečaj-

nem postopku nad dolžnikom Alples Po-
hištvo, d.o.o. – v stečaju, Češnjica 48a,
Železniki, bo dne 21. 6. 1999 ob 12.30, v
sobi 014 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 5. 1999

St 1/94-247 S-240
Drugi narok za preizkus terjatev in narok

za obravnavanje osnutka za glavno razdeli-
tev stečajne mase v stečajnem postopku
nad dolžnikom Obrtno podjetje Tržič,
d.o.o. – v stečaju, bo dne 2. 7. 1999 ob
12.30, v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni – soba št. 6, v pritličju tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 5. 1999

St 1/96 S-241
To sodišče je dne 14. 5. 1999 pod opr.

št. St 1/96 izdalo naslednji sklep: v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom Arba, stori-
tve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Ašker-
čeva 11, Ptuj – v stečaju, se v smislu
prvega odstavka 170. člena zakona o prisil-
ni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene ma-
se in se postopek zaključi.

Nevnovčena terjatev stečajnega dolžni-
ka do Dušana Rabuza v znesku 1,720.380
SIT, se prenese na Jamstveni sklad Repub-
like Slovenije.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 5. 1999

St 2/96 S-242
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 2/96 sklep z dne 11. 5. 1999:
1. Stečajni postopek nad stečajnim

dolžnikom Sipak, Sistemi pakiranja,
d.o.o. – v stečaju, Koroška 61, Velenje,
se zaključi.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Sipak, Sistemi pa-
kiranja, d.o.o. – v stečaju, Koroška 61, Ve-
lenje, iz sodnega registra.

3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 5. 1999

Izvršbe in zavarovanja

II R 1381/98-8 I-122
Na podlagi sklepa tega sodiča II R

1381/98 z dne 23. 12. 1998 je bil poslov-
ni prostor v I. nadstropju (od osi 12 do 16)
in v II. nadstropju (od osi 14-16) v skupni
izmeri 457 m2 v poslovno trgovskem objek-
tu na Litijski c. 47 v Ljubljani, stoječem na
parcelah št. 200/7, 200/9, 200/11 in
200/15, ki so vknjižene v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1202 k.o. Štepanja vas, pri čemer je po-
slovni prostor last dolžnika na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 43/98 z dne 4. 6. 1998,
sklenjene med Imos Inženiring, d.d., Ljub-
ljana in dolžnikom z dnem 26. 1. 1999 za-
rubljen v korist upnika Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 1,000.000
DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

R 8/99 I-210
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

R 8/99 z dne 11. 2. 1999 in opravljenega
rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, je bila nepremičnina, in
sicer:

– dvosobno stanovanje v izmeri 51,73
m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši v
Pragerskem, Kolodvorska 17, ki je last
zastaviteljice Vesne Breznik, stan. Kolod-
vorska 17, Pragersko, na podlagi menjal-
ne pogodbe, sklenjene med Pošto Slove-
nije, d.o.o., in zastaviteljico dne 14. 7.
1997

– zarubljena v korist upnice Nove kredit-
ne banke Maribor, d.d., Podružnice Slov.
Bistrica zaradi zavarovanja upničine denar-
ne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp proti
dolžniku Papirni galanteriji Breznik Andrej,
s.p. Pragersko, Kolodvorska 17.

Rubež nepremičnine ima pomen vknjiž-
be zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 24. 3. 1999

R 156/98 I-224
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Banka Celje, d.d., Celje, ki jo zastopa odv.
Andrej Marzidovšek iz Žalca in dolžnika
RS-BIRO, družba za računovodstvo, revizi-
jo in davčno svetovanje, d.o.o., Žalec, Kve-
drova 16, Žalec, za zavarovanje upnikove
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s
pp, s sklepom opr. št. R 156/98, z dne
24. 2. 1999, v korist upnika, dovolilo in
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja v prit-
ličju stanovanjske stavbe, Ipavčeva 13 v
Žalcu, parc. št. 496, vl. št. 2154, k.o.
Žalec, pri čemer znaša površina stanova-
nja 50,06 m2, in sicer soba 11,99 m2,
soba 3,11 m2, kopalnica 3,57 m2 in drugi
prostori 11,88 m2 ter do polovice funkcio-
nalnega zemljišča vpisanega pri vl. št.
2154, k.o. Žalec, last do celote dolžnika
RS-BIRO, družba za računovodstvo, revizi-
jo in davčno svetovanje, d.o.o., Žalec, na

podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne
3. 12. 1998, overjene dne 7. 12. 1998,
pod OV 6366/98.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 2. 4. 1999

R 22/99 I-227
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 101/99 z dne 15. 2.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št.
R 22/99 z dne 25. 2. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika SKB Ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, Sežana do dolžnika
Milecom, d.o.o., Ivana Turšiča 4, Sežana
ter zastavitelja Vuković Milene, Ivana Turši-
ča 4, Sežana, iz pogodbe o okvirnem kredi-
tu za tekoče poslovanje reg. št.
12504200005-1167/99 z dne 13. 2.
1999 v višini 1,500.000 SIT z obrestmi po
obrestni meri TOM + 7% letno, pri čemer so
rok, način vračila in višina obrokov razvidni
iz citirane pogodbe, opravi rubež v zem-
ljiško knjigo nevpisane nepremičnine – dvo-
sobnega stanovanja v pritličju stanovanjske
hiše v Divači, ki stoji na parc. št. 623/1 k.o.
Divača, Ul. Dr. B. Magajne 12, stanovanje
št. 4, v izmeri 56,42 m2 in obsega kuhinjo,
dve sobi, kopalnico z WC, hodnik, balkon,
shrambo in druge prostore, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in na-
pravah ter funkcionalnem zemljišču, na ka-
terem objekt stoji, kar vse je zastavitelj pri-
dobil na podlagi pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 21. 3. 1996 s prodajalcem Mi-
ljević Mileno, overjene pri notarju Milanu
Mesarju v Sežani dne 22. 3. 1996, št. OV
791/96.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 4. 1999

R 1/99 I-229
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarja Mirota Košaka iz Ljub-
ljane pod opr. št. SV 1492/98 z dne
14. 12. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. R 1/99 z dne 25. 2. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, Ljubljana in dolžnika Tilia Mi-
zarstvo in trgovina, d.o.o., Klanec pri Kozini
5, Kozina iz kreditne pogodbe št.
4053-8/98 z dne 27. 7. 1998 za znesek
kredita 250.000 DEM s pp, z obrestmi po
variabilni realni obrestni meri 3 M LIBOR
+3% točke, v skladu s posebno ponudbo za
kreditiranje plačila uvoza blaga in storitev z
dne 14. 4. 1998 ter z rokom zapadlosti
zadnjega obroka 20. 7. 2001, opravi rubež
premičnine, in sicer CNC, vodenem rezkal-
nem stroju z možnostjo mozničenja, CNC
Machining Centre, Type
NC-PF111-R8-RR-GF, proizvajalca C.M.S.
S.p.a., Construzioni Macchine Speciali,
Bergamo, Italija.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 4. 1999

R 42/99 I-238
Na podlagi zapisnika o rubežu tega so-

dišča R 42/99 z dne 31. 3. 1999, v zava-
rovanje terjatve upnika HKS VIGRED, p.o.,
Slovenska 24, Mengeš v znesku 2,535.000
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SIT s.pp., pod pogoji iz notarskega zapisa
št. SV 73/99 z dne 9. 2. 1999 do dolžnice
Melite Gorjup, Zikova 7, Kamnik, se v do-
bro upnika in v breme zastavnih dolžnikov
Melite Gorjup, Zikova 7, Kamnik in Andreja
Vavpetiča, Aškerčeva 9, Kamnik, opravi ru-
bež nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiško knjigo – stanovanja v izmeri 64,50 m2

v stanovanjskem poslopju na naslovu Ziko-
va 7, Kamnik, ležečem na parc. št. 746/8
in 746/10 k.o., Kamnik.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 4. 1999

R 45/99 I-239
Na podlagi zapisnika o rubežu tega so-

dišča R 45/99 z dne 31. 3. 1999, v zavaro-
vanje terjatve upnika Banka Domžale, d.d.,
Ljubljanska 62, Domžale v znesku
2,000.000 SIT, s.pp., pod pogoji iz notar-
skega zapisa št. SV 99/99 z dne 11. 2.
1999 do dolžnice Fetije Skenderovič, Pe-
lechova 35, Radomlje, se v dobro upnika in
v breme dolžnice opravi rubež nepremičnin,
ki niso vpisane v zemljiško knjigo – stanova-
nje št. 16 v izmeri 35,90 m2 v stanovanjskem
bloku na naslovu Tunjiška 2c, Kamnik, kar
predstavlja 267/10000 hiše kot celote.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 4. 1999

R 32/99 I-241
To sodišče je s sklepom opr. št. R 32/99

v zadevi upnika Hypo Leasing Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 14, zoper dolžnika Fijavž Vili,
s.p., Bukovlje 37, Stranice, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve v višini 406.313,72
ATS v tolarski protivrednost s pp z ustanovi-
tvijo zastavne pravice na premični dolžnika,
na podlagi sporazuma strank sklenjenega v
obliki notarskega zapisa SV 110/99 pri no-
tarju Fink Marku iz Celja opravilo: rubež in
popis priklopnega vozila SCHMITZ CAR-
GOBULL, tip SPR 24/L-13-7E, št. šasije
WSMS6080000416581, leto izdelave
1999, ki se nahaja pri dolžniku.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

dne 17. 3. 1999

R 628/98 I-244
Na podlagi sklepa tega sodišča R

628/98 z dne 4. 12. 1998 in rubežnega
zapisnika z dne 17. 12. 1998 je nepremič-
nina dolžnika oziroma zastavitelja Gajič Dra-
go, Lukovica 15 in Mauko Simona, Domža-
le, Ljubljanska 76, in sicer:

stanovanjski prostor 3a/1 v okvirni skup-
ni izmeri 49,22 m2 s hrambo v kleti v izmeri
3,30 m2 in parkirno mesto v stanovanjsko
poslovni stavbi s komercialnim imenom Ma-
lin, ki stoji na parceli št. 95/1 in parc. št.
95/3, vl. št. 554 in parc. št. 94/3 vl. št. 998
vse k.o. Radomlje. Objekt je v četrti gradbe-
ni fazi zarubljen v korist upnika Banke Dom-
žale, d.d., bančne skupine Nove Ljubljanske
banke, Ljubljanska 62, Domžale, za terjatev
v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 4. 1999

R 587/98 I-245
Na podlagi sklepa tega sodišča R

587/98 z dne 20. 11. 1998 in rubežnega
zapisnika z dne 30. 11. 1998 je nepremič-

nina dolžnika oziroma zastavitelja Mobicom,
d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, in sicer:

poslovni objekt v izmeri 177 m2 s pripa-
dajočim dvoriščem 107 m2 s parc. št.
1244/321 k.o. Trzin, na kateri stoji poslov-
ni objekt. Objekt je v tretji gradbeni fazi
zarubljena v korist upnika A Banka, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 58, za terjatev v višini
14,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 4. 1999

R 605/98 I-246
Na podlagi sklepa tega sodišča R

605/98 z dne 26. 11. 1998 in rubežnega
zapisnika z dne 30. 11. 1998 je nepremič-
nina dolžnika oziroma zastavitelja Klopčič
Štefanija, Domžale, Ljubljanska 81, in si-
cer: stanovanje št. 12 v 2. nadstropju Ljub-
ljanske 81, v izmeri 62,10 m2, ki sestoji iz:
predsobe, kopalnice z WC, kuhinje, dnevna
soba z jedilnico, spalnica, zaprte lože, in
kletnega prostora, zarubljena v korist upni-
ka Polajner Hugo, Mežica, Ob Meži št. 1,
za terjatev v višini 9.500 DEM s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 4. 1999

In 98/00070-32 I-248
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. II

R 3/96 z dne 15. 2. 1996 je bil t.i. delavski
dom Tekstilindus Kranj, Delavska cesta 19 v
Kranju, last dolžnika INFOHIP, d.o.o., Delav-
ska 19, Kranj, ki v naravi predstavlja del par-
celne številke 1165/1 in del parcelne št.
1165/33, ki je bila z odločbo Geodetske
uprave RS, območne enote Kranj, št.
90312-135/1996-3 z dne 22. 8. 1996 raz-
deljena na naslednje parcelne številke:
1165/1 - dvorišče v izmeri 694 m2 1165/33
- poslovna stavba v izmeri 466 m2, 1165/54
- poslovna stavba v izmeri 10 m2, 1165/55 -
dvorišče v izmeri 151 m2, 1165/56 - dvo-
rišče v izmeri 112 m2, 1165/59 - dvorišče v
izmeri 124 m2, 1165/60 - poslovna stavba v
izmeri 26 m2, 1165/61 - poslovna stavba v
izmeri 209 m2, ki so v zemljiški knjigi tukaj-
šnega sodišča vpisane pri vložni številki 1160
k.o. Stražišče, na katerih je vpisana družbe-
na lastnina s pravico uporabe v korist podjet-
je Tekstilindus, p.o. – v stečaju, z dne 25. 9.
1998, zarubljeno v korist upnika; Banke Vi-
pa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zava-
rovanje denarne terjatve 98,139.260 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 1999

R 634/98 I-249
Na podlagi sklepa tega sodišča R 634/98

z dne 11. 12. 1998 in rubežnega zapisnika
z dne 14. 12. 1998 je nepremičnina dolžni-
ka oziroma zastavitelja Grčar Novak Lidija,
Ljubljanska 103, Domžale, in sicer:

stanovanjski prostor št. 3 v skupni izmeri
67 m2 s shrambo v kleti v stanovanjskem
bloku, ki stoji na parc. št. 4794 k.o. Dom-
žale in naslovu ulica Simona Jenka 13c,
Domžale, zarubljena v korist upnika Banke
Domžale, d.d., Domžale, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za terjatev v višini 5,000.000 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 4. 1999

R 638/98 I-250
Na podlagi sklepa tega sodišča R

638/98 z dne 11. 12. 1998 in rubežnega
zapisnika z dne 24. 12. 1998 je nepremič-
nina dolžnika oziroma zastavitelja Kocjančič
Milica, Ljubljanska 89, Domžale, in sicer:
poslovni prostor št. 2 v skupni izmeri 4060
m2, ki je sestavni del objekta, kateri stoji na
parc. št. 3134, 3104/1, 3105, 3103/1,
3101 in 3098/1 vse k.o. Domžale in sedaj
na naslovu Ljubljanska 106, Domžale, za-
rubljena v korist upnika Banke Domžale,
d.d., Domžale, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale za
terjatev v višini 1,250.000 SIT s pripadki in
3,444.219 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 4. 1999

III R 249/98 I-253
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 249/98 z dne 29. 1. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vknjižene v zem-
ljiški knjigi, in sicer stanovanje št. 24 v izme-
ri 68,80 m2 z ložo v izmeri 13,85 m2 v II.
nadstropju in shrambo v izmeri 3,41 m2 v
pritličju stanovanjskega objekta Pod gradom
v Kromberku, stoječem na parc. št. 39/7
k.o. Kromberk in so last dolžnice Simsič
Barbare, Žnidarčičeva ulica 13, Šempeter
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 10. 1998, sklenjene S Projekt Nova
Gorica, d.d., z dnem 29. 1. 1999, zarublje-
ne v korist upnika Banke Vipa, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 7, za zavarovanje denar-
ne terjatve upnika do dolžnika, v znesku
5,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 239/98 R-254
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 239/98 z dne 29. 1. 1999 so bile
nepremičnine, in sicer trgovsko poslovni lo-
kal v pritličju poslovno trgovskega centra
“D” v poslovni stavbi HIT-a v Novi Gorici,
Delpinova ulica, stoječi na parc. št. 657/11,
657/29, 657/31 vse k.o. Nova Gorica z
oznako P.6.1.A, P.6.1.B. in P.6.1.C. v oce-
njeni površini 78,48 m2 ter lego med osjo F
in G od linije 1 in 5 ter priročno skladišče v
kleti istega objekta v ocenjeni velikosti
33,44 m2 v legi med osjo B in C od linije 15
do linije 16 in oznako K.5.1. in K.5.2., kar
vse je last dolžnika Delfar David, s.p. – Fo-
tofantasy Nova Gorica, Tolminskih puntar-
jev 4, Nova Gorica, na podlagi pogodbe št.
7 z dne 19. 3. 1997 z aneksom z dne
18. 4. 1997 in aneksom št. 1 z dne 12. 5.
1997, sklenjenimi z Elekta inženiring,
d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, z dnem
29. 1. 1999 zarubljene v korist upnika No-
ve KBM, d.d., Področje Nova Gorica, Kidri-
čeva 11, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika, v znesku 9.000 DEM s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 238/98 R-255
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 238/98 z dne 29. 3. 1999 so bile ne-
premičnine, ki še niso vknjižene v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostori - boks št. 6
in št. 7 s površino 207,44 m2 in 210,85 m2

ter boks št. 8 s površino 70,05 m2, s pripa-
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dajočim zemljiščem pred boksoma s povr-
šino 120,45 m2, ki sega do sprednje stene
boksov v dvorišče 6,51 m tako, da se vhod-
na vrata normalno odpirajo - odkrivajo ter
prostori kotlarne z rezervoarjem in stranišči
v podaljšku poslovnega prostora - boksa št.
8, vse pa v Poslovnem centru v Šempetru,
Žnidaršičeva 9, stoječem na parc. št.
3217/4 k.o. Šempeter in so vse last dolžni-
ka Grič Trgovina, d.o.o., Šempeter, Cesta
Goriške fronte 84 A, na podlagi pogodbe št.
3-PCŠ z dne 4. 9. 1998, sklenjene s Pri-
morje, d.d., Ajdovščina, z dnem 29. 3. 1999
zarubljene v korist upnika Nove KBM, d.d.,
Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, za za-
varovanje denarne terjatve do dolžnika, v
znesku 30,000.000 SIT in 8,611.450 SIT,
oboje s pp; za zavarovanje nazadnje nave-
dene terjatve na podlagi istega sklepa pa še
z dnem 29. 3. 1999 zarubljen tudi poslovni
prostor – boks št. 11 s površino 88,50 m2

in pripadajočim zemljiščem pred njim v iz-
meri 202 m2 v Poslovnem centru v Šempe-
tru, Žnidarčičeva 9, parc. št. 3217/4 k.o.
Šemepter, ki je tudi last dolžnika na podlagi
pogodbe št. 6 - PCŠ z dne 5. 1. 1999, skle-
njene s Primorje, d.d., Ajdovščina.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 10/99 I-256
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III

R 10/99 z dne 29. 1. 1999 sta bila del po-
slovne zgradbe, ležeče na parc. št. 854/2
k.o. Nova Gorica, v izmeri 198 m2 (18×11 m)
in del poslovne zgradbe na parc. št. 854/18
k.o. Nova Gorica, v izmeri 216 m2, od tega v
pritličju 108 m2, (18×6 m) in v 1. nadstropju
108 m2, (18×6 m), v legi razmejitvi in izmeri z
oznako boks št. 15 in št. 16 ter stopnišče,
vse skupaj pa v izmeri 414 m2, kar vse je last
dolžnika in zastavitelja Arist Trgovina, d.o.o.,
Nova Gorica, Prvomajska ulica 48, Nova Go-
rica, na podlagi kupoprodajne pogodbe skle-
njene dne 12. 5. 1998 z Meblo Pohištvo No-
va Gorica, d.o.o. Industrijska 5, Nova Gorica
za zavarovanje denarne terjatve upnika Nove
KBM, d.d. Področje Nova Gorica, Kidričeva
11, Nova Gorica, do dolžnika, v znesku
11,300.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 20/99 I-257
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 20/99 z dne 23. 3. 1999 sta bila po-
slovni prostor v pritličju (boks št. 1) površine
303 m2 in poslovni prostor v nadstropju
(boks št. 2), površine 38,50 m2 s pripadajo-
čim zemljiščem pred posl. prostorom povr-
šine 105 m2 (izmera 16,13×12,50 m), kar
vse se nahaja v poslovnem centru v Šempe-
tru, Žnidarčičeva 9, parc. št. 3217/4 k.o.
Šempeter, ki je last dolžnika na podlagi po-
godbe št. 2-PCŠ sklenjene dne 7. 6. 1998
z Primorjem d.d., Ajdovščina, zarubljena z
dnem 23. 3. 1999 v korist upnika Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve do dolžnika Orlič Anton, s.p.,
Vulkanizerstvo in prodaja pnevmatike, Dorn-
berk, Ulica Bojana Vodopivca 5, v znesku
25,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 54/99 I-258
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 54/99 z dne 23. 3. 1999 je bilo stano-
vanje št. 15, ki skupaj s kletjo meri 51,32
m2 in se nahaja v 3. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Novi Gorici, Rutarjeva 2, stoječe
na parc. št. 1430/28 k.o. Nova Gorica, ki
je solast zastaviteljice Barbare Pirih, Pavši-
čevo naselje 7, Nova Gorica in dolžnika
Zorana Ambrožiča, Morsko 33, Kanal, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o nakupu
stanovanja sklenjene dne 5. 2. 1999 z Maj-
do Simčič, Rutarjeva 2, Nova Gorica z dnem
23. 3. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana za zavarovanje denar-
ne terjatve do dolžnika Zorana Ambrožiča,
Morsko 33, Kanal, v znesku 3,300.000 SIT
s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 31/99 I-259
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 31/99 z dne 29. 3. 1999 je bil del
poslovne stavbe, ležeče na parc. št. 854/2
k.o. Nova Gorica, v izmeri 66 m2 in del
poslovne stavbe, ležeče na parc. št.
854/18 v izmeri 72 m2, od tega v pritličju
36 m2 in v nadstropju 36 m2, vse v legi
razmejitvi in izmeri z oznako BOKS št. 13
ter stopniščem, vse v skupni izmeri 138 m2

in je last dolžnika in zastavitelja COLOR-
PRINT Tomaž Leban, s.p., Slokarjeva ulica
6, Solkan, na podlagi kupoprodajne pogod-
be sklenjene 11. 1. 1999 z Meblo pohiš-
tvom Nova Gorica, d.o.o., Industrijska 5,
Nova Gorica, z dnem 29. 3. 1999 zarub-
ljen v korist upnika Nove KBM, d.d., po-
dročje Nova Gorica, Kidričeva 11, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnika in za-
stavitelja, v znesku 5,400.000 SIT, s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 37/99 I-260
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 37/99 z dne 29. 3. 1999 je bilo stano-
vanje št. 23 v izmeri 48,13 m2 z ložo v
izmeri 8,41 m2, ki se nahajata v 1. nad-
stropju ter shrambo št. 23, v izmeri 3,41
m2, ki se nahaja v pritličju, vse stanovanj-
skega objekta Vinka Vodopivca 103/A,
Kromberk, na parc. št. 39/7 k.o. Krom-
berk, s pravico souporabe funkcionalnega
zemljišča ter skupnih površin in prostorov
ter naprav, ki služijo objektu kot celoti, na
parc. št. 39/6 k.o. Kromberk, ki je last
dolžnika in zastavitelja Hlebec Josipa, Pri-
stava, Ul. Sergeja Mašere 14, Nova Gorica,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
49-50/98 sklenjene dne 26. 11. 1998 z
Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9/A,
Nova Gorica z dnem 29. 3. 1999 zarublje-
no v korist Nove KBM, d.d., področje Nova
Gorica, Kidričeva 11, za zavarovanje denar-
ne terjatve v znesku 3,900.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 36/99 I-261
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 36/99 z dne 29. 3. 1999 je bilo stano-
vanje št. 21 v izmeri 68,80 m2 z ložo v
izmeri 13,85 m2, ki se nahajata v 1. nad-

stropju ter shrambo št. 21, v izmeri 3,41
m2, ki se nahaja v pritličju, vse stanovanj-
skega objekta Vinka Vodopivca 103/A,
Kromberk, na parc. št. 39/7 k.o. Krom-
berk, s pravico souporabe funkcionalnega
zemljišča ter skupnih površin in prostorov
ter naprav, ki služijo objektu kot celoti, ki je
solast zastaviteljev Milanič Simona in Mila-
nič Dundek Valerije, oba iz Šempetra, Ivana
Suliča 10, vsakega do 1/2 na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 49-1/99 sklenje-
ne dne 13. 1. 1999 z Projekt Nova Gorica,
d.d., Kidričeva 9/A, Nova Gorica, z dnem
29. 3. 1999 zarubljeno v korist Nove KBM,
d.d., področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
6,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 32/99 I-262
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 33/99 z dne 29. 3. 1999 je bil poslov-
ni prostor z oznako L 9, v izmeri 19,11 m2

neto tlorisne površine, ki se nahaja v po-
slovnem objektu “PH1 KARE 8” v Novi Go-
rici, stoječ na parc. št. 147/2 k.o. Nova
Gorica, s pravico souporabe skupnih delov
in naprav ter pripadajčega stavbnega in funk-
cionalnega zemljišča, ki je last zastavitelja
Janka Boštjančiča, Bazoviška ulica 17, No-
va Gorica, na podlagi darilne pogodbe skle-
njene dne 15. 11. 1992 s Klavdijo Boštjan-
čič iz Nove Gorice, Bazoviška 17, z dnem
29. 3. 1999, zarubljeno v korist upnika No-
va KBM, d.d., področje Nova Gorica, Kidri-
čeva ulica 11, Nova Gorica, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,100.000 SIT s
p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

III R 22/99 I-263
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 22/99 z dne 29. 3. 1999 je bil del
poslovne stavbe v izmeri 20,11 m×6,81 m
(skupaj 136,95 m2) kar v naravi predstavlja
spodnji del oziroma pritličje poslovne zgrad-
be do višine 3 metrov ter funkcionalnega
pasu pločnika v izmeri 6,83 m×1,5 m (sku-
paj 10,24 m2) vse na parc. št. 854/2 k.o.
Nova Gorica in je last zastavitelja Martinc
Matjaža iz Solkana, Med ogradami 41, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1/98,
sklenjene z L.D. Trade Trgovina, zastopa-
nje, d.o.o., Žalec, Gotovlje 71/A z dnem
29. 3. 1999 zarubljeno v korist upnika Ban-
ke Vipa, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7 za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
SAN MAK, d.o.o., Nova Gorica, Industrij-
ska 5, v znesku 5,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 1999

R 64/99 I-267
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

R 64/99 z dne 14. 4. 1999 je bila nepre-
mičnina poslovni prostor št. 36, raster A/B,
os 11–12, v velikosti 32,50 m2, ki se naha-
ja v prvem nadstropju Koroškega trgovske-
ga centra v Slovenj Gradcu, stoječega na
parc. št. 790/9 pri vlo. št. 1359, k.o. Slo-
venj Gradec, pridobljen na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 20. 5. 1993, skle-
njene med Poslovno trgovski center, d.o.o.,
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Slovenj Gradec, kot prodajalcem in EFEKT,
d.o.o., varovanje premoženja in ljudi,
Gmajna 12, Slovenj Gradec, kot kupcem
ter aneksov z dne 27. 3. 1996 ter 17. 6.
1994, zarubljena v korist upnika Hypo Lea-
sing, d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000
CHF, kar znaša v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila 9,548.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 4. 1999

II R 1293/98 I-277
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1293/98 z dne 28. 12. 1998 je bil lokal
pod oznako KP-25 v pasaži objekta A1 A2 v
izmeri 82,92 m2, skladišče v izmeri 7,61
m2 in parkirnih mest št. 233 in 234 v II. kleti
v podzemnem garažnem objektu, vse na
stavbnem zemljišču v ureditvenem območju
BO 2/3 v Ljubljani v izmeri 59,380 m2 parc.
št. 970/1 in 970/2 k.o. Bežigrad, ki je last
dolžnika z dnem 4. 2. 1999 zarubljen v ko-
rist upnika A banka, d.d., Slovenska c. 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 800.000 DEM s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 15/99 I-289
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

15/99 z dne 8. 1. 1999 je bil poslovni pro-
stor – lokal št. 5b v skupni izmeri 23,14 m2

na naslovu Brilejeva 12 v Ljubljani, ki je last
dolžnika MSL, d.o.o., Plešičeva 25, Ljublja-
na, z dnem 2. 2. 1999 zarubljen v korist
upnika A banka, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 90.000 DEM s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

II R 116/99 I-307
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

116/99 z dne 16. 2. 1999 je bila garsonje-
ra številka 11 v skupni izmeri 25,29 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju, v stanovanjskem
objektu 8, št. 26, na naslovu Pot na Fužine
št. 55, ki je last dolžnika vsakega do 1/2 z
dnem 8. 3. 1999 zarubljen v korist upnika
Nanut Matjaž, Kosovelova 36, začasno Šar-
hova 34, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 33.884,50 USD s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 1999

II R 1407/98 I-309
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1407/98 z dne 14. 1. 1999 so bili po-
slovni prostori na Štefanovi ul. 1 v Ljublja-
ni, v izmeri 74,97 m2, ki je last dolžnika z
dnem 18. 2. 1999 zarubljen v korist upni-
ka Nova KBM, d.d., Podružnica Brežice,
Cesta prvih borcev 6, Brežice, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 14,100.000
SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 1999

R 17/99 I-319
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarja Mirota Košaka iz Ljub-
ljane pod opr. št. SV 145/99 z dne 9. 2.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št. R

17/99 z dne 25. 2. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnikov: 1. Nea
Commerce, d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 8
in 2. Černigoj Dušana, Logatec, Stara cesta
69 in dolžnika Jerković Milana, Litari 50,
Fuškulin, Poreč, R. Hrvatska ter zastavitelja
Maruške Brenčić-Jerković, Cesta na Leni-
vec 20, Sežana, iz pogodbe o pripoznavi,
reprogramiranju in zavarovnju dolga z dne
9. 2. 1999 v višini 36.516 DEM v tolarski
protivrednosti po prodajnem podjetniškem
tečaju Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, na dan plačila s p.p.
ter rokom zapadlosti 1. 12. 1999 in v višini
10.780 DEM v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, na dan plačila s p.p. ter rokom zapad-
losti 1. 12. 1999, opravi rubež v zemljiško
knjigo nevpisane nepremičnine – trisobne-
ga stanovanja št. 33, v III. nadstropju, v
stanovanjski hiši na naslovu Sežana, Cesta
na Lenivec 20, v objektu B 18, stoječem na
parc. št. 834 k.o. Sežana, v izmeri 70,18
m2, ki obsega: kuhinjo, dve spalnici, pred-
prostor, dnevno sobo, nočni hodnik, WC,
kopalnico, balkon in klet, s pripadajočim
sorazmernim solastninskim deležem skup-
nih prostorov, objektov, naprav ter stavbišča
in funkcionalnega zemljišča, ki ga je zastavi-
telj pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 27. 8. 1997 s prodajalcem
Badalich Lidijo Marijo, overjene pri notarju
Milanu Mesarju v Sežani, 27. 8. 1997, št.
OV 2316/97.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 4. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-3868
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 Slovenskih Konjicah,

– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Žalcu;

II. na podlagi drugega odstavka 258.j
člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. S, št. 35/97 in
87/97):

a) – 1 prosto mesto sodnika za pre-
krške s sedežem v Tržiču.

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

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-

ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 164/99 Ob-3869
Na podlagi sklepa skupščine družbe Pro-

jektiva Inženiring Piran, d.o.o., Piran, z dne
28. 12. 1998 se objavi razpis za delovno
mesto:

direktorja družbe.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima končano gradbeno fakulteto z
nazivom univ. dipl. inž. grad.,

– da ima potrdilo Inženirske zbornice
Slovenije o vpisu v register inženirjev,

– da ima najmanj deset let delovnih izku-
šenj na podobnih delih,

– kandidat mora predložiti program raz-
voja podjetja za čas trajanja mandata.

Pri izbiri kandidata se bodo upoštevale
reference s področja urbanizma, gradnje
turističnih in komunalno infrastrukturnih ob-
jektov, hidrotehničnih in ekološko pomem-
bnih objektov ter prenove historičnih ob-
jektov.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge s prilo-
ženimi pisnimi dokazili o izpolnjevanju po-
gojev najkasneje v roku 15 dni po objavi na
naslov: Projektiva Inženiring Piran, d.o.o.,
Fornače 35, Piran, z oznako “prijava na raz-
pis direktorja”.

Kandidat bo imenovan za 4-letni man-
dat. Poleg vodilne funkcije bo direktor
opravljal operativne naloge na področju
gradbeništva, skladno s sklenjeno individual-
no pogodbo.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

Projektiva Inženiring Piran, d.o.o.

Št. 395-99 Ob-3900
Na podlagi 24., 33. in 37. člena statuta

in sistemizacije delovnih mest, Klinični cen-
ter Ljubljana razpisuje delovna mesta s po-
sebnimi pooblastili:

1. pomočnika strokovnega direktor-
ja Kliničnega centra

Za pomočnika strokovnega direktorja
lahko kandidira, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:

– visoka izobrazba naravoslovne, druž-
boslovne ali tehnične smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– sposobnost strokovnega in organiza-
cijskega vodenja,

– znanje angleškega ali nemškega je-
zika.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

2. poslovnega koordinatorja
Za poslovnega koordinatorja lahko kan-

didira, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ekonomske ali prav-

ne smeri ali druga visoka izobrazba z dodat-
no izobrazbo na področju upravljanja,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju organizacije vodenja in upravljanja.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

3. predstojnika Kliničnega oddelka
za torakalno kirurgijo, SPS Kirurška kli-
nika
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Za predstojnika Kliničnega oddelka za
torakalno kirurgijo lahko kandidira, kdor iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– da ima naziv visokošolskega učitelja,
– da predloži program dela in razvoja

kliničnega oddelka.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let.
4. vodjo Službe za kardiologijo, SPS

Pediatrična klinika
Za vodjo Službe za kardiologijo, SPS Pe-

diatrična klinika lahko kandidira, kdor izpol-
njuje naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,

– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo”
– in navedbo delovnega mesta, za katerega
kandidirajo.

Klinični center Ljubljana

Št. 10310-98/5 Ob-3901
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94),
9. ter 10. člena odloka o ustanovitvi javne-
ga zavoda Zasavski muzej Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja, št. 11/98) razpisuje Ob-
činski svet občine Trbovlje prosto delovno
mesto

direktorja Javnega zavoda Zasavski
muzej Trbovlje

Kandidati morajo ob izpolnjevanju splo-
šnih zakonskih pogojev izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba ene izmed strok, ki
so zastopane v dejavnosti muzeja,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela muzeja,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje dela v kolektivu,

– predložiti mora program dela muzeja.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in

programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih
dneh po objavi tega razpisa, v zaprti kuverti
z označbo “razpis za direktorja Javnega za-
voda Zasavski muzej Trbovlje”, na naslov:
Občina Trbovlje, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v sed-
mih dneh po imenovanju.

Občinski svet občine Trbovlje

Št. 130-3/99 Ob-4008
Razpisna komisija za imenovanje na-

mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev po-
družnic, razpisuje skladno z 32. in 34. čle-
nom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto

direktorja podružnice Novo mesto
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-

ske ali druge družboslovne smeri in 5 let
delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema razpi-
sna komisija za imenovanje namestnika ge-
neralnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

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

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 44/99 Ob-4041
Svet Osnovne šole Franca Rozmana Sta-

neta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana Šen-
tvid, tel./faks 152-16-81, ponovno razpisu-
je delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96) ter imeti pedagoške, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela bo 1. 9. 1999.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

in kratko vizijo vodenja šole pošljite v 8 dneh
na naslov šole, s pripisom “Razpis za ravna-
telja”.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v za-
konitem roku.

OŠ Franca Rozmana Staneta

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-3902
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: sanacija use-
ka Križni vrh – rušenje starih zidov, izde-
lava AB korita, ureditev odvodnjavanja

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

in zgornjega ustroja proge ter prestavi-
tev vozne mreže na dolžini ca. 420 m,
predelava SVTK naprav za potrebe ure-
ditve enotirnega prometa.

Ocenjena vrednost del je eno milijardo
tolarjev.

3. Kraj izvedbe del: Železniška proga Zi-
dani Most–Šentilj, od 565 + 722 do km
566 + 137, na odseku med postajama Polj-
čane in Slovenska Bistrica.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 20. avgust
1999.

5.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Infrastruktura

Ob-4099
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izvajanje strokovno-tehničnih opra-
vil za izvedbo programa gradnje in vzdr-
ževanja državnih cest v Republiki Slove-
niji, (konzultantske storitve), vrednost
del: 3.900,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: januar
2000.

5. Morebitne druge informacije: Jure Pe-
janovič, univ. dipl. inž. grad.

Direkcija RS za ceste

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

Št. 404-08-113/99 Ob-4064
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za dobavo rjuh, prevlek za vzglav-
nike in odej, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3289,
se 8. točka pravilno glasi:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1999
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljub-
ljana, soba 155.

Ministrstvo za obrambo

Razveljavitev

Št. 5-3/1-99 Ob-4054
Delni preklic sklepa za odločitvi najugod-

nejšega ponudnika za nabavo programske
in računalniške opreme:

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 11 z dne
19. 2. 1999, Ob-1032, se razveljavi v delu
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– tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
9. 4. 1999 za PE Ljubljana,

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 11 z dne
19. 2. 1999, Ob-1031, se razveljavi v delu
– tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
2. 4. 1999 za PE Nova Gorica,

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 13 z dne
5. 3. 1999, Ob-1372, se razveljavi v delu –
tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
23. 4. 1999 za PE Kranj,

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 13 z dne
5. 3. 1999, Ob-1387, se razveljavi v delu –
tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
2. 4. 1999 za PE Murska Sobota.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-3839
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Knjižnica Jožeta Mazovca, Zaloška
61, 1110 Ljubljana, faks 061/448-034.

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

3. (a) Kraj dobave: Knjižnica Jožeta Ma-
zovca, Zaloška 61, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: knjižnična oprema z mon-
tažo po specifikaciji in izvedbenem pro-
jektu.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.

avgust 1999 in montaže do 31. avgusta
1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Knjižnica Jožeta Mazovca, direktor, Zaloška
61, tel. 14-93-222, 446-324, faks
448-043, mobitel 0609/644-880.,

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na ŽR Knjiž-
nica Jožeta Mazovca: 50103-603-45132 za
razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. junij 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Knjižnica Jožeta Ma-
zovca, Zaloška 61, 1110 Ljubljana, za raz-
pis opreme.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. junij 1999 ob 13. uri v Knjižnici Jožeta
Mazovca, Zaloška 61.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti BON 2.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku določe-
nem v pogodbi.

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:
registracija, referenčna lista.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 6. 1999.

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

– cena ponujene opreme – do 35 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– garancijska doba – do 30 točk,
– fiksnost cen – do 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Janez Lah, direktor, tel.
061/14-03-222, mobitel 0609/644-880.

16., 17.
Knjižnica Jožeta Mazovca

Ob-3840
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana in Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Bled, Prešernova 32, 4240 Bled,
kontaktna oseba Marina Cankar, d.i.a.,
MŠŠ, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.

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

3. (a) Kraj dobave: Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Bled.

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

a) dobava in montaža pohištvene
opreme,

b) dobava in montaža računalniške
opreme,

c) dobava in montaža prezentacijske
opreme.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: delna
ponudba za sklop a), b) ali c) je dopustna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
za sklop a) 58,000.000 SIT,
za sklop b) 23,000.000 SIT,
za sklop c) 38,000.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
Variantne rešitve so sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenj-
ska cesta 26, 4240 Radovljica, kontaktna
oseba Ana Čeh.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
do 4. 6. 1999 do 14. ure.

Zainteresirani ponudniki lahko naslavlja-
jo vprašanja v zvezi z razpisom, na naslov:
I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26, 4240 Radovljica, tel.
064/715-452, faks 064/715-498, e-mail:
ira@s5.net.

Odgovori bodo posredovani v roku 1
dneva.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za vsak sklop opreme je 20.000 SIT,
način plačila: virmansko ali s položnico na
žiro račun številka 51540-601-11945.

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

nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: I.RA. Inženiring Radovljica,
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica, taj-
ništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 22. 6. 1999 ob 14. uri, na RS, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Urad za šolstvo,
Ljubljana, Trubarjeva 5, soba 95/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti banč-
ne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni
izjavi o predložitvi garancij za dobro izvedbo
del in odpravo napak v garancijskem roku, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: mesečno plačilo v roku
60 dni po uradnem prejemu potrjene situa-
cije v skladu z obsegom izvedenih del.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 22. 6. 1999 do
10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence 25%, rok izvedbe 10%, finančna us-
posobljenost 8%, atesti in garancijski rok
15%, cena 30% in servisiranje 12%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni do
20. 7. 1999.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 9101-20-2/99 Ob-3878
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/12-810, telefaks 065/28-379.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za zamenjavo in dobavo
službenega avtomobila po sistemu staro za
novo.

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 1.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službeno vozilo do 1.8
prostornine motorja, 1 kos;

opcije: 5 vrat, ABS, zračni blazini, klima
naprava, radio RDS, daljinsko centralno za-
klepanje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,500.000 SIT povečana za ocenjeno vred-
nost zamenjanega avtomobila Daewoo Es-
pero 1.8 CD, letnik 1995.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni.
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4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zah-
tevo za razpisno dokumentacijo, skupaj z
dokazilom o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, je potrebno poslati na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Območna enota Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 1, Oddelek za pravno kadrovske
zadeve, Lidija Merljak, soba št. 9, tel.
065/128-12-26, faks 065/28-379.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun št.
52000-609-5007, ZZZS OE Nova Gorica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 6. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Go-
rica (vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko Uradnega lista RS, objave razpi-
sa in navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani kuverte oziroma ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 1999
ob 9. uri v sejni sobi št. 32/III nadstropje, na
sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica.

Javno odpiranje ponudb izvede razpisna
komisija naročnika. Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb, morajo predložiti pisna pooblastila
o zastopanju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene, izplačljivo na prvi
poziv. Garancija mora veljati do dneva ve-
ljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku 30 dni po
podpisu pogodbe.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
naročilo oddal v celoti s pogodbo enemu
dobavitelju.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
servis in dobava rezervnih delov, dodatne
ugodnosti in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pod 6. točko.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Nova Gorica

Ob-3879
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja
Bled, Seliška 3, 4260 Bled, tel.
064/743-935, faks 064/741-420.

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

3. (a) Kraj  dobave:  Bled,  Seliška  ce-
sta 3.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: adaptacija velike telovad-
nice v OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročilo je celota, ponudniki lahko kandidirajo
samo za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,800.000 SIT.

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

podpisa pogodbe do 20. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

20. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dobi pri ravnateljici
šole vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v tajništvu šole proti dokazilu o
plačilu 10.000 SIT na ŽR šole št.
51540-603-31385.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola prof. dr. J.
Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled, v
zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan
poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in
posebna oznaka “Ne odpiraj – javni razpis
za telovadnico”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala dne 23. 6.
1999, ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole
prof. dr. J. Plemlja Bled, Seliška cesta 3,
Bled.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 880.000
SIT v skladu z navodili o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
Garancija mora trajati do 31. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-

nja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih mora obvezno navesti 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:

Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in teh-

nične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finanč-
ne vire, opremo in druge pripomočke, spo-
sobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,

– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,

– njihovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, njihovo poslovanje ne sme biti s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno,

– so poravnali davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom,

– njihovi vodstveni delavci niso bili v pre-
teklih treh letih pred pričetkom naročila ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora predložiti pogodbo s podizva-
jalci oziroma pogodbo o skupnem nastopa-
nju,

– so že opravljali enake storitve kot so
predmet naročila (predložiti morajo refe-
renčno listo).

Drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti vložene ponudbe po 21. 6.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršne-
koli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocen-
jevanju ponudb, so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:

– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša) – 30%,

– izvedbeni roki – 40%,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev – 20%,
– dodatne ugodnosti ponudnika – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri v z
zakonom določenem roku.

16., 17.
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja

Bled

Št. 1180 Ob-3880
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Javni zdravstveni zavod Mari-
borske lekarne Maribor, Zagrebška 91,
2000 Maribor, tel. 062/42-42-000, faks
062/422-307.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Zagrebška 91, Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška strojna
oprema z licenčno programsko opremo
za operacijske sisteme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

četek dobave: julij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

sukcesivne dobave do konca leta 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Ma-
ribor, Zagrebška 91, 2000 Maribor, Katja
Dermota.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na ŽR št. 51800-603-33694 ali goto-
vinsko plačilo na blagajni zavoda.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zdravstveni zavod Ma-
riborske lekarne Maribor, Zagrebška 91,
Maribor, I. nadtropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. junij 1999, ob 11. uri, JZZ Mariborske
lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor –
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini5% razpisane vrednosti, ve-
ljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik je lahko gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik, registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa, in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za od-
dajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Iztok Kovač, tel.
062/42-42-00-17.

16., 17.
Javni zdravstveni zavod

Mariborske lekarne Maribor, Maribor

Št. 6-75/99 Ob-3881
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Belokranjskega odreda Semič,
Semič 42, 8333 Semič, tel. 068/67-235,
faks 068/67-515.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Belokranjskega
odreda Semič, Semič 42, 8333 Semič.

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

I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,

II. mleko in mlečni izdelki,
III. sveže sadje in zelenjava,
IV. zamrznjena živila,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe in konzervirane ribe,
VII. perutnina,
VIII. jajca,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine,
X. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje samo za del (skupino)
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost: 21,060.000 SIT.

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

I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slašči-
čarski izdelki – 3,700.000 SIT,

II. mleko in mlečni izdelki – 1,700.000
SIT,

III. sveže sadje in zelenjava – 2,200.000
SIT,

IV. zamrznjena živila – 840.000 SIT,
V. meso in mesni izdelki – 6,400.000

SIT,
VI. ribe in konzervirane ribe – 780.000

SIT,
VII. perutnina – 1,600.000 SIT,
VIII. jajca – 180.000 SIT,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine –

560.000 SIT,
X. ostalo prehrambeno blago –

3,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave od septembra 1999 do de-
cembra 2000.

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

6. a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Belokranjskega odreda Semič, Semič 42,
8333 Semič, kontaktna oseba Antonija Ko-
čevar, tel. 068/67-235, faks 068/67-515,
vsak dan od 7. do 13. ure.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT, na žiro
račun št. 52110-603-33049.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 6. 1999 do 11. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Belokranjskega odreda
Semič, Semič 42, 8333 Semič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 1999 ob 12. uri v OŠ Belokranjske-
ga odreda Semič, Semič 42, 8333 Semič.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovani za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 20. 7. 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 izvrševanju prora-
čuna RS, navodilo o izvrševanju proračuna
v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno naročilo: samostojni dobavi-
telj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
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 lahko

umaknejo ponudbe, jo dopolnijo ali zame-
njajo: 10. 6. 1999 do 11. ure.

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

– cena – 25%,
– kvaliteta izdelkov – 10%,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 25%,
– lastna proizvodnja – 15%,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10%,
– plačilni rok – 7%,
– celovitost opisa – 4%,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 4%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: OŠ Belokranjskega odreda Semič, Se-
mič 42, 8333 Semič, pri ravnateljici Silvi
Jančan, tel. 068/67-235.

16.,17
OŠ Belokranjskega odreda Semič

Št. 179164 Ob-3931
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.

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

1. energetski regulacijski transfor-
mator 110/21-10,5/10,5 kV, Ynyn 6
(d5), moči 31,5 MVA, način hlajenja
ONAN – 1 kom,

2. energetski regulacijski transfor-
mator 110/21-10,5/10,5 kV, Ynyn 6
(d5), moči 40 MVA, način hlajenja ONAN
– 1 kom.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da,
za 1. ali 2. točko.

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

se bodo morda oddajali posamično: za
1. točko – 60 mio SIT, za 2. točko – 80
mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: 6
mesecev.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238,
sklic na številko 1207-99 ali na blagajni
podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 12. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– sklic na številko 2657-99.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Anton Medved, inž., tel. 063/4201-301.

16., 17.
Elektro Celje,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje

Št. 348/99 Ob-3932
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-305.

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: biokemijski analizator.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)

4., 5.
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 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.000 SIT in se
plača virmansko na žiro račun:
51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 6. 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:
14. 6. 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: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvali-
fikacijami za opravljanje tovrstne dejavnosti.
Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane  vse  davčne  in  druge  z  zako-
nom  določene  obveznosti.  Podrobnejše
zahteve  so  podane  v  razpisni  dokumen-
taciji.

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 naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
samo pisno na naslovu naročnika pri Rudi
Benko, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 4/99 Ob-3933
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco ekonomat naroč-
nika – razloženo, Ul. talcev 9, Maribor.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

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

30. 6. 2000, z možnostjo podaljšanja za
eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služ-
ba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 6. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zdravstve-
ni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Mari-
bor, pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila oziroma 850.000 SIT, veljavnost
bančne garancije do 20. 8. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in mora izpolnjevati
finančno poslovne in tehnične sposobnosti
v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 20. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– 80%, plačilni pogoji – 10% in reference
dobavitelja – 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Irena Mihelič, ekon.,
tel. 2286-294.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Adolfa Drolca, Maribor

Št. 058/99 Ob-3934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprti javni razpis brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup motornih vozil za
celoto oziroma po blagovnih skupinah.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko konkurira s celotno ponudbo ali
samo po posameznih blagovnih skupinah.

Blagovna skupina A: 6 kosov osebno
vozilo s prostornino motorja do 1.400 ccm.

Blagovna skupina B: 2 kosa osebno vo-
zilo s prostornino motorja do 1.600 ccm.

Blagovna skupina C: 15 kosov osebno
vozilo s prostornino motorja do 1.800 ccm
– karavan.

Blagovna skupina D: 1 kos osebno vozi-
lo s prostornino motorja do 2.000 ccm –
4WD – karavan.

Blagovna skupina E: 1 kos osebno vozi-
lo s prostornino motorja do 3.000 ccm –
limuzina.

Blagovna skupina F: 1 kos terensko vo-
zilo 4 × 4 s prostornino motorja do 2.500
ccm – 5 vrat,

1 kos terensko vozilo 4 × 4 s prostorni-
no motorja do 2.500 ccm – 3 vrata.

Blagovna skupina G: 5 kosov kombinira-
no vozilo za prevoz oseb, 9 sedežev, s pro-
stornino motorja do 2.800 ccm,

2 kosa kombinirano vozilo za prevoz to-
vora – furgon, s skupno maso do 3.500 kg,
s prostornino motorja do 2.800 ccm, z dol-
go medosno razdaljo – povišan,

2 kosa kombinirano vozilo za prevoz to-
vora – furgon, s skupno maso do 3.500 kg,
s prostornino motorja do 2.800 ccm, s sred-
njo medosno razdaljo – povišan.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
86,000.000 SIT.

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

Blagovna skupina A: ca. 7,000.000 SIT.
Blagovna skupina B: ca. 4,000.000 SIT.
Blagovna skupina C: ca. 35,000.000

SIT.
Blagovna skupina D: ca. 3,000.000 SIT.
Blagovna skupina E: ca. 5,000.000 SIT.
Blagovna skupina F: ca. 6,000.000 SIT.
Blagovna skupina G: ca. 26,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

krajši dobavni rok.
5. Predvideni datum zaključka dobave: ca.

4 mesece, odvisno od blagovne skupine.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Avtopark, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, pri Marku Črnetu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 25. 5. 1999 do
4. 6. 1999, med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu in na podlagi do-
kazila o vplačilu. Način plačila je negotovin-
ski na račun št. 50101-603-45036, sklic
na številko 00-789100-51, z oznako pred-
meta plačila (oznako razpisa). Dodatne in-
formacije so na razpolago samo v pisni obli-
ki pri Marku Črnetu, na naslovu pod točko
6.(a), faks 175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 21. 6.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 058/99 – motorna vozila”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov po-
nudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi – 5.
nadstropjue, JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do 31. 8. 1999, in sicer v višini
5% od vrednosti blagovne skupine.

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: podpis po-
godbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, kakovost bla-
ga, dobavni roki, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finanč-
nih sredstev in dejanskih potreb. Prav tako
si pridržuje pravico, da v primeru neustrez-
nih ponudb ne izbere nobenega od ponud-
nikov.

16., 17.
RTV Slovenija, Javni zavod

Št. 394/99 Ob-3935
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, 061/143-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 25, Reševalna postaja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalna vozila – 3 kosi.

(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: 29 mio
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: 60
dni od podpisa pogodbe 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820, sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 6. 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. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1525 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

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: 11. 6. 1999 po
9. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Kvaliteta izdelave (predelave) 21%
2. Varnost vozila 24%
3. Funkcionalnost vozila 10%
4. Vzdrževanje vozila 5%
5. 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

Št. 5/99 Ob-3936
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: RTH – obrat Hrast-
nik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrtalna garnitura.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 11. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 10. uri.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po izdobavi opre-
me v skladu s ponudbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki iz-
delajo ponudbo v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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 doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999 po
oddaji ponudb.

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

– cena opreme – do 35 točk,
– rok dobave – do 10 točk,
– kompenzacije – do 5 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– kompatibilnost z obstoječo opremo –

do 20 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: je možno dobiti pri Eriku Šlencu, tel.
0601/43-704, int. 138, v času razpisa vsak
dan od 12. do 14. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-3937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: merilne naprave in instru-
menti.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: specifi-
kacije znotraj skupin so razvidne iz razpisne
dokumentacije: A) multimetri; B) iskalci kab-
lov in naprav za testiranje relejev; C) merilniki
temperature in razdalj; D) merilniki pogreškov
števcev električne energije; E) števci elek-
trične energije, stikalne ure, merilni transfor-
matorji; F) naprave za odčitavanje števcev
električne energije; G) klicni center.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
51,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) mul-
timetri: 9,600.000 SIT; B) iskalci kablov in
naprav za testiranje relejev: 8,200.000 SIT;
C) merilniki temperature in razdalj:
1,500.000 SIT; D) merilniki pogreškov štev-
cev električne energije: 9,100.000 SIT; E)
števci električne energije, stikalne ure, me-
rilni transformatorji: 14,550.000 SIT; F) na-
prave za odčitavanje števcev električne
energije: 4,000.000 SIT; G) klicni center:
3,800.000 SIT.

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

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po tej ob-
javi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 8. 6. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802, ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 20 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 14. 6. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis – Merilne naprave in
instrumenti”. Ponudbe morajo biti zapeča-
tene. Navedena mora biti tudi številka obja-
ve v Uradnem listu RS in predmet javnega
razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila, za katerega daje ponud-
bo. Veljavnost bančne garancije: 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum, do kate-
rega ponudniki lahko umaknejo ponudbo je
14. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
reference; plačilni pogoji; rok dobave; kva-
liteta.

Merila so podrobna opisana in prikazana
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika Bo-
goslav Gojčič, tel. 062/22-00-185, do 8. 6.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-3938
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Osnovna šola Pohorskega bataljona, Ul.
Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pohor-
skega bataljona, Ul. Pohorskega bataljona
19, 2317 Oplotnica.

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

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
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(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:
10,290.800 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
1,070.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 2,925.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
266.000 SIT,

4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 201.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,170.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 463.000 SIT,
8. sadni sokovi – 237.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

245.800 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

511.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,152.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

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

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Pohorskega bataljona, Ul. Po-
horskega bataljona 19, 2317 Oplotnica –
pri Smogavc Marti.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 6. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51810-603-32099.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Pohorskega
bataljona, Ul. Pohorskega bataljona 19,
2317 Oplotnica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Pohorskega bataljona, Ul. Pohor-
skega bataljona 19, 2317 Oplotnica.

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 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 26. 7. 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 izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, 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: 9. 6. 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 ponudbe z zahteva-

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

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku
Osnovna šola Pohorskega bataljona, Ul. Po-
horskega bataljona 19, 2317 Oplotnica,
tel./faks 062/819-423.

16., 17.
Osnovna šola

Pohorskega bataljona Oplotnica

Št. 043201 Ob-3939
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: UL – Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Jamova 2, Ljubljana.

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

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

trebno dobaviti: komplet merske opreme
(programska in strojna, tipala).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Katedra za masivne in lesene konstrukcije,
Jamova 2, Ljubljana, soba 412, kont. ose-
ba Igor Valjavec, tel. 061/1768-597.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od ponedeljka do pet-
ka med 8. in 12. uro, do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom
ali splošno položnico na ŽR naročnika, št.
50106-603-402587, sklic na št.
504-0012.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: UL – Fakulteta za gradbe-
ništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi (211)
fakultete na Jamovi 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v višini 5% ocenjene
vrednosti naročila (3.(č) točka, mora veljati
do 30. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je praviloma
najmanj 30 dni po dobavi oziroma po oprav-
ljeni storitvi, predplačilo je možno do višine
20% vrednosti, ob predloženi bančni garan-
ciji zanj.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljav-
nosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference za ponudnika, reference za pro-
izvajalca in proizvode, tehnična kompatibil-
nost z obstoječo opremo, kompatibilnost in
reference za servisiranje.

Natančnejša uporaba meril je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 15. 6. 1999.

16., 17.
Fakulteta za gradbeništvo in

geodezijo, Ljubljana

Št. 02/99 Ob-3940
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma,
Majnikova 1, Ribnica, faks 061/861-057.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma, Majnikova 1, Ribnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo za nujne
reševalne prevoze.

Reševalno vozilo mora ustrezati nasled-
njim zahtevam:

A) Osnovno vozilo:
1. kombi – plastična polpovišana

streha,
2. bencinski motor – 2500 ccm,
3. moč motorja 115 KM,
4. pogon na vsa štiri kolesa,
5. dolžina vozila 5107 mm,
6. širina vozila 1840 mm,
7. višina vozila 2560 mm,
8. dolžina bolniškega prostora 2885

mm,
9. širina bolniškega prostora 1620

mm,
10. višina bolniškega prostora 1890

mm,
11. hidravlični volan,
12. hidravlični zavorni dvokrožni si-

stem, spredaj in zadaj disk zavore,
13. gume 205/60 R 15,
14. halogenski žarometi,
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15. zadnja vrata dvižna,
16. ABS + ABD,
17. airbag za voznika in sovoznika,
18. električna pomična stekla v voz-

niški kabini,
19. električna pomična in ogrevana

vzvratna ogledala,
20. pregradna stena s pomičnim ok-

nom,
21. drsno okno v pomičnih vratih,
22. stabilizatorji spredaj in zadaj,
23. drugi izmenjevalec toplote,
24. barva RAL 1016,
25. alternator 120 A,
26. akumulator 280 A, 60 Ah,
27. vzmetenje prilagojeno namenu

vozila,
28. označbe vozila, signalne modre

luči, sirena 100 w z malo trobljo,
29. integrirana plošča za vgradnjo an-

tene UKV,
30. klimatizacija vozila.

B) Oprema bolniškega prostora:
1. strop s prostorom za inf. tekočino,

dve halogenski svetilki in respirator,
2. zložljiv nosilec za tri inf. steklenice,

montiran v strop,
3. dva zložljiva stola ob straneh,
4. omare iz visokoodpornega mate-

riala s policami in pregradami,
5. omarica z vratci v zadnjem delu vo-

zila nad dvižnimi vrati,
6. prostor z nosilci in zaščito za va-

kuumsko blazino na levi strani,
7. sedež na predelni steni z avtomat-

skim zapiranjem,
8. pomičen podstavek za nosila s pre-

dalom za urgentna dodatna nosila FERNO
M 11 in lopatasta nosila FERNO M 65,

9. talne pritrditve za dodatno ležišče
FERNO M 65 in pritrditve za dodatna no-
sila,

10. osvetlitev bolniškega prostora,
11. glavna nosila FERNO 409-14a +

pasovi za pacienta FERNO + pritrditve za
blazino na glavna nosila,

12. podvozje glavnih nosil FERNO
M50-6a s sistemom za varovanje,

13. kardiološki stol FERNO M40 s
pasovi,

14. prostor z nosilci za kardiološki stol
FERNO,

15. jeklenka za kisik 10 l z nosilcem,
16. 2 kom nepovratni tlačni reduktor

z manometrom,
17. aplikator kisika,
18. 4 kom sklopka za kisik s central-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bava blaga v celoti.

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

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

30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma, Majni-
kova 1, Ribnica, Milan Asić.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51310-603-18236, oziroma
ob prevzemu razpisne dokumentacije na
blagajni Zdravstvenega doma dr. Janeza
Oražma, Ribnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma, Majnikova 1, Ribnica – računo-
vodstvo.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 12. uri, v Zdravstvenem
domu dr. Janeza Oražma, Majnikova 1, Rib-
nica – sejna soba.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): krite-
riji in merila za dodelitev naročila so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahtevajo se lahko pisno na naslov na-
ročnika, navedenim pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Janeza Oražma, Ribnica

Št. 214 Ob-3961
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta
v Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p. p.
4251, telefon-faks 061/334–033.

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

3. (a) Kraj dobave: Veterinarski zavod
Slovenije, c. v Mestni log 51a.

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

1. Sistem za ultra čisto vodo s
predfiltracijo z zmogljivostjo 3 do 10 li-
trov na uro ter z rezervoarjem 60 litrov 1
komad.

2. Kochov lonec (50 – 100 lit.)
2 komada.

3. Inkubator – termostat (15 – 50
stopinj Celzija) prostornine 220 litrov s
kontrolnim zapisom, 5 komadov.

4. Sterilizator – suhi (120 – 140
lit.) s kontrolnim zapisom, 1 komad.

5. Tehtnica avtomatska (na 2 de-
cimalki) 300 gr. 1 komad.

6. Tehtnica avtomatska (na 1 deci-
malko) 1 kg. 3 komade.

7. Gnetilnik – 400, 2 komada.
8. Vodna kopel (velika > 6 erlen

m., 20 – 120 stopinj C) z elektronsko
regulacijo 2 komada.

9. Vodna kopel (mala, 3 erlen m.,
20 – 120 stopinj C) z elektronsko regu-
lacijo 5 komadov.

10. Vibrator za epruvete 4 ko-
made.

11. Stresalnik z eno stresalno
ploščo 400 x 300mm (za veliko stojalo)
2 komada.

12. Magnetni mešalec (+40 do
+250 stopinj C, 160 x 170) 4 komade:

13. Magnetni mešalec (+40 do
+250 stopinj C, ∅∅∅∅∅ 135mm) 1 komad.

14. Sistemi za membransko filtra-
cijo vode 7 komadov.

15. Mikroskop – stereo 2 komada.
16. Mikroskop – optični (binoku-

larni, 40x, 100x, 1000x) 3 komade.
17. Mikroskop – optični (faznokon-

trastni, binokularni, 40x, 400x, 1000x)
1 komad.

18. Trihinoskop 4 komade.
19. Hladilnik laboratorijski s kon-

trolnim zapisom, 1000 lit. 1 komad.
20. Hladilnik laboratorijski s kon-

trolnim zapisom, 500 lit. 5 komadov.
21. Hladilnik laboratorijski s kon-

trolnim zapisom, 300 lit. 1 komad.
22. Zamrzovalna omara s kontrol-

nim zapisom 200 lit. (od –18 do –30
stopinj C) 1 komad.

23. Sušilec k pomivalnemu stroju
Newmatik Netsch 1 komad.

24. Krioskop za 60 vzorcev na uro
2 komada.

25. Avtomatske pipete, enokanal-
ne, mehanske (0,1 – 25 ml.) 8 koma-
dov.

26. Baktericidne svetilke (premič-
ne) 4 komade.

27. Baktericidna svetilka (fiksna)
1 komad.

28. Kloromat industrijski 3 ko-
madi.

29. Laminar (131/78, 5/135) 1
komad.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroči-
lo deljivo na posamezne točke.

(d) Ocenjena vrednost posameznih točk
naročila , ki se bodo oddajala posamično:

1. 1,438.000 SIT,
2. 560.000 SIT,
3. 4,850.000 SIT,
4. 572.000 SIT,
5. 165.000 SIT,
6. 1,200.000 SIT,
7. 700.000 SIT,
8. 662.000 SIT,
9. 570.000 SIT,

10. 160.000 SIT,
11. 4,807.000 SIT,
12. 264.000 SIT,
13. 79.000 SIT,
14. 6,300.000 SIT,
15. 400.000 SIT,
16. 450.000 SIT,
17. 650.000 SIT,
18. 2,800.000 SIT,
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19. 1,000.000 SIT,
20. 3,500.000 SIT,
21. 600.000 SIT,
22. 600.000 SIT,
23. 500.000 SIT,
24. 2,860.000 SIT,
25. 280.000 SIT,
26. 800.000 SIT,
27. 180.000 SIT,
28. 1,095.000 SIT,
29. 2,000.000 SIT.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

po dogovoru
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo do 24. 5.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): po-
nudniki plačajo za razpisno dokumentacijo
20.000 SIT na Ž.R. št. 50130-603-401296
Grosuplje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, katere bodo prispele v tajništvo VZS
najkasneje do 3. 6. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Veterinarski zavod Sloveni-
je, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 4. 6. 1999:

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe je potrebno
ponudbi priložiti bančno garancijo v višini
10% ocenjene vrednosti posameznih točk
naročila za katere velja ponudba.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku 30 dni po
izstavitvi računa ali po dogovoru.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe od 2. 6. 1999
od 14. ure naprej.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21 člen ZJN):
ponudbena cena 60%, reference 10%,
plačilni pogoji 10%, rok izvedbe 10%, dru-
ge ugodnosti katere nudi ponudnik naroč-
niku 10%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razgovor s ponudniki ne bo organi-
ziran.

16., 17.
Veterinarski zavod Slovenije

Ob-3966
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za anestezijo,
1 kom.

(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:
7,000.000 SIT.

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

31. 7. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185, 1. nadstropje, nad dvorano
v začasnih prostorih uprave.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun 51400-620-30666, pri
APP Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 11. uri, v Ortopedski bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v večnamenski dvorani.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po določilih vzorčne po-
godbe iz razpisne dokumentacije.

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:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 7. 1999.

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

– ponudbena cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– reference pri naročniku in drugje (re-

ferenčna lista),
– kakovost,
– garancijski rok,
– servisiranje aparata,
– morebitne druge ugodnosti ponud-

nika.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji. Ob približno ena-
kovredni ponudbeni ceni ima prednost po-
nudnik s krajšim rokom dobave. Najnižja
cena ni nujno najugodnejša.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Darko

Paškvan, dr. med., spec. anest., Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 066/462-100, faks
066/527-185.

16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 40/99 Ob-3967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/13-19-035.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče,
Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

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

1. skupina: pribor za osebno higieno
(10.000 kosov),

2. skupina: pribor za čiščenje in vzdr-
ževanje opreme (12.000 kosov).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

1. skupina: 15,000.000 SIT,
2. skupina: 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. skupina: 1.500 kosov do 15. 8.
1999 oziroma prej, 2.500 kosov do 1. 10.
1999, ostalo do januarja 2000,

2. skupina: 2.000 kosov do 15. 8.
1999, 4.000 kosov do 1. 10. 1999, 6.000
kosov do januarja 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kont.
oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO-40/99) na račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 6. 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 BO-40/99 – pribor za osebno hi-
gieno in pribor za čiščenje in vzdrževanje
opreme”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija v višini 3% vred-
nosti ponudbe. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati še 130 dni od datuma
odpiranja ponudb.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 6. 1999
od 12. ure dalje.

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

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 034 Ob-3970
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Murska Sobo-
ta, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel.
069/32-010, faks 069/21-007, kontakt-
na oseba Slavica Heric.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, interni oddelek.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: en komplet sistema za
videogastroskopijo in en komplet siste-
ma za videokolonoskopijo (podrobnejši
opis v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bava je možna samo v celoti, deljivost na
dele ni možna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT, dobavljeno in usposoblje-
no za delovanje na internem oddelku bolni-
šnice, z vključenim zakonsko določenim
prometnim davkom.

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

kasneje do 30. junija 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, od 8. do
14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 28. maja 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 28. maja 1999 do 12. ure, v
tajništvo naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota. Zapečatene
kuverte morajo biti označene z napisom “Ne
odpiraj – javni razpis”, s točnim naslovom
ponudnika ter številko Uradnega lista RS, v
katerem je bil javni razpis objavljen.

(b)

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 28. maja
1999 ob 12.30, v sobi direktorja naročni-
ka; prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred odpiranjem ponudb predsedniku stro-
kovne komisije predložiti pisno pooblastilo
firme, katero zastopajo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
5% ponudbenega zneska.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: možni način plačila je
razviden iz razpisne dokumentacije.

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:
dokumentacija o statusni, finančno poslov-
ni in tehnični sposobnosti ponudnikov je
natančneje razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svojih ponudb po 28. maju
1999 po 12. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o oddaji na-
ročila najkasneje do 2. junija 1999.

16., 17.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 11/2-124/99 Ob-3973
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. – omarice 1,
B. – omarice 2,
C. – omarice 3,
Č. – omarice 4.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– za posamezne dele.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) = 45,000.000 SIT,
ad B) = 10,000.000 SIT,
ad C) = 46,000.000 SIT,
ad Č) = 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot zgo-
raj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št.: 50100-601-35407.

7.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-
torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
12.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj)..

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka,

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpi-
sano javno naročilo razdeli med dva ponud-
nika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3974
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. – PVC cevi,
B. – ščiti in opozorilni trakovi.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– za posamezne dele.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) = 85,000.000 SIT,
ad B) = 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot
zgoraj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št.: 50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-
torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-

čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj)..

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. Izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka,

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpi-
sano javno naročilo razdeli med dva ponud-
nika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3975
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

– PEHD cevi.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo: v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

140,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot
zgoraj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-

tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-
torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
9.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10.Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. Izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka.

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da raz-
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pisano javno naročilo razdeli med dva po-
nudnika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3976
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. – doze VVD,
B. – leseni drogovi,
C. – PSK pribor,
Č. – pocinkan trak,
D. – ozemljitvena sonda.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– za posamezne dele.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) = 20,000.000 SIT,
ad B) = 75,000.000 SIT,
ad C) = 30,000.000 SIT,
ad Č) = 15,000.000 SIT,
ad D) = 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5.Datum zaključka dobave: isto kot
zgoraj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-
torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka,

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisano javno naročilo razdeli med dva po-
nudnika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3977
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. – inštalacijski kabli,
B. – konektorji za spajanje simetričnih

kablov,
C. – LTŽ okvirji in pokrovi,
Č. – žica P/F, TR in TI,
D. – ključavnice.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– za posamezne dele.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) = 30,000.000 SIT,
ad B) = 15,000.000 SIT,

ad C) = 42,000.000 SIT,
ad Č) = 11,000.000 SIT,
ad D) = 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot zgo-
raj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-
torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
10.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
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njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. Izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka.

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico, da razpisano
javno naročilo razdeli med dva ponudnika.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-3978
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. – letvice in varovalni vstavki / 1,
B. – letvice in varovalni vstavki / 2,
C. – prenapetostni odvodniki.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– za posamezne dele.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) = 17,000.000 SIT,
ad B) = 64,000.000 SIT,
ad C) = 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot
zgoraj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-

torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
11. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka.

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpi-
sano javno naročilo razdeli med dva ponud-
nika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3979
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

– letvice in varovalni vstavki.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo: v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

130,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot
zgoraj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigale-
tova 15, Ljubljana ali oddajte osebno v pi-
sarni Sektorja za nabavo in logistiko po-
slovne stavbe Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
11.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
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1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka,

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpi-
sano javno naročilo razdeli med dva ponud-
nika.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3980
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks
061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. – toploskrčne cevi,
B. – toploskrčne spojke,
C. – spojke z gelom.
(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-

čilo:
– v celoti,
– za posamezne dele.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
ad A) = 7,000.000 SIT,
ad B) = 50,000.000 SIT,
ad C) = 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno v 12 me-

secih po podpisu pogodbe, v roku 5 delov-
nih dni po odpoklicu.

5. Datum zaključka dobave: isto kot zgo-
raj.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, pri Andreji Dolinar, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sek-
torja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999 v
sobi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 1% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Datum izstavitve računa je datum
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. cena do 80 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU do 10 točk,

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk,

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka,

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti) 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da razpi-
sano javno naročilo razdeli med dva ponud-
nika.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-4012
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana , faks 061/215-516.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

do 1. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 6. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR: 50100-611-0060015, sklicna
št. 27099.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 537.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
15. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni 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.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe:ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa dodatna pojasnila lahko interesenti
dobijo na naslovu naročnika, kontaktna ose-
ba je Boro Čulibrk.

16., 17.
Banka Slovenije

Št. 10/99 Ob-4013
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/317-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.
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3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., na lokacijo CČN v Zalogu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): dobava delovnega vozila
s priključki.

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

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

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 9

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Viz-
jaku, tel. 061/17-29-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni
na Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure). Pri
plačilu se mora navesti št. Ur. l. RS. Ponud-
nik mora ob dvigu razpisne dokumentacije
pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek in
ime kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 1999 do 8. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999 ob 8. uri, JP Vodovod – Kana-
lizacija, d.o.o., Krekov trg 10, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 4,800.000 SIT.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.

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

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum in ura jav-
nega odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Ljubljana

Ob-4021
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: postavljeno in inštali-
rano na delovno mesto.

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

– mrežni računalnik,
– prenosni računalnik,
– delovne postaje s CRT ekrani,
– delovne postaje z LCD ekrani,
– tiskalniki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik lahko predloži ponudbo v celoti ali za
posamezno skupino računalniške opreme,
navedene v prejšnji točki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

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

45 dni po podpisu pogodbe za eno tretjino
količine opreme. Naslednja tretjina dobave
čez en mesec in zadnja tretjina 4 mesece
po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
4 mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
dvig razpisne dokumentacije je možen po
predhodni enodnevni najavi, ter ob pred-
ložitvi  dokazila  o  plačilu  stroškov  raz-
pisne dokumentacije, na sedežu družbe
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica - pri administratorki teh-
ničnega sektorja - Andreji Smole, med 9.
in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000,- SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na rač.št.
52000-601-22566, s pripisom razpisna do-
kumentacija - računalniška oprema.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 29. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
računalniške opreme z izbranim ponudni-
kom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe je
90 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok in način plačila, organiziranost servisa -
odzivni čas, reference strokovnjakov in re-
ference dobav.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Nova Gorica

Št. 171/03 Ob-4025
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Institut informacijskih znanosti,
Prešernova 17, 2000 Maribor, tel.
062/220-331, telefaks 062/226-336.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Institut informacijskih
znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor.

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

A. 150 kosov osebni računalnik 400
MHz (128 kB) Celeron, osnovna plošča
100 MHz 440 BX, RAM DIMM 64 MB,
diskovni pogoni 4.3 GB ultra DMA, mehki
disk 3,5” 1,44MB, CD ROM 32x, grafična
kartica VGA AGP 8 MB, mrežna kartica et-
hernet PCI Combo, zvočna kartica P&P 16
bitna, monitor 15” z zvočniki, tipkovnica
SLO PS2, miška PS2, ohišje midi tower z
napajalnikom 200W, MS OEM Windows
NT4.0 Workstation,

B. 1 kos prenosni osebni računalnik
PII 233 MHz, 64MB RAM, trdi disk 4 GB,
mehki disk 3,5” 1,44MB, TFT 13.3, CD
24x, mrežna kartica PCMCIA – Combo
BNC/UTP, grafična kartica VGA 1024x768
64k, zvočna kartica 16 bitna, MS OEM Win-
dows 98 SLO.

Ponudbe naj bodo označene z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba – JN1/Osebni raču-
nalniki”.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut informacijskih znanosti, Prešernova
17, 2000 Maribor, soba 203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na žiro
račun 51800-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 6. 1999, do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbe: Institut informacijskih znano-
sti, Prešernova 17, 2000 Maribor, tajništvo
naročnika.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999, ob 10. uri, Institut informacij-
skih znanosti, Prešernova 17, 2000 Mari-
bor, soba 021/pritličje.

9. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
nepreklicna bančna garancija v višini
1,000.000 SIT, vnočljiva na prvi poziv do
30. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi opre-
me in izstavitvi računa.

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

morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev, cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Slavko Šerod,
062/220-331.

16., 17.
IZUM, Maribor

Št. 171/03 Ob-4026
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Institut informacijskih znanosti,
Prešernova 17, 2000 Maribor, tel.
062/220-331, telefaks 062/226-336.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Institut informacijskih
znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor.

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

A. 2 kosa usmerjevalnik s štirimi ISDN
BRI vmesniki in enim ethernet vmesni-
kom,

B. 3 kose usmerjevalnik z enim serij-
skim in enim ethernet vmesnikom,

C. 1 kos usmerjevalnik z dvema ISDN
BRI vmesnikoma in enim ethernet vme-
snikom,

D. 33 kosov usmerjevalnik z enim
ISDN BRI vmesnikom in enim ethernet
vmesnikom,

E. 1 kos usmerjevalnik z enim ISDN
PRI vmesnikom, 30 digitalnimi modemi
in enim vmesnikom fast ethernet,

F. 22 kosov adapter ISDN s serijskim
vmesnikom,

G. 23 kosov ISDN hub s štirimi pri-
ključki UTP

H. 1 kos stikalo ethernet 24x10/100
UTP

Ponudbe naj bodo označene z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba – JN2/Komunika-
cijska oprema”.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut informacijskih znanosti, Prešernova
17, 2000 Maribor, soba 203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na žiro
račun 51800-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 6. 1999, do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbe: Institut informacijskih znano-
sti, Prešernova 17, 2000 Maribor, tajništvo
naročnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999, ob 13. uri, Institut informacij-
skih znanosti, Prešernova 17, 2000 Mari-
bor, soba 021/pritličje.

9. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
nepreklicna bančna garancija v višini
1,000.000 SIT, vnočljiva na prvi poziv do
30. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi opre-
me in izstavitvi računa.

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

morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev, cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Slavko Šerod,
062/220-331.

16., 17.
IZUM, Maribor

Ob-4057
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Be-
gunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
tel. 064/733-315, faks 064/733-019.

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

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje, Begunje na Gorenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil –
mleko in mlečni izdelki, po naslednjih sku-
pinah:

1. mleko,
2. mlečni izdelki.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na dejanske potre-
be med letom.

(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:
7,900.000 SIT.

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

1. mleko: 3,100.000 SIT,
2. mlečni izdelki: 4,800.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po dogovoru v letu 1999 oziroma
do 17. 6. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
17. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, Kadrovska
služba, Begunje 55, 4275 Begunje na Go-
renjskem.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, Kadrovska služba – Mojca Draksler,
4275 Begunje na Gorenjskem, z oznako
“Ne odpiraj – mleko in mlečni izdelki”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 11. uri, Psihiatrična bolni-
šnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% vred-
nosti ponudbe, z veljavnostjo do 17. 6.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, 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
osebe ali zasebniki, ki predložijo listine v
skladu z razpisno dokumentacijo in so med
drugim:

– registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

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

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

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

– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),

– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta blaga,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika (rabat,

super rabat itd.).
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo ob naj-

nižji končni ceni, plačilnih pogojih, dobav-
nem roku, izkazali najboljše reference in
ponudili druge ugodnosti, upoštevajoč kva-
liteto blaga.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begu-
nje na Gorenjskem – kontaktna oseba Han-
žič Ana, tel. 064/733-315.

16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-4073
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, 1560 Ljublja-
na, Kolodvorska 11, 061/29-12921.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana-Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kotalni ležaji (396 kosov
krogličnih, 766 kosov valjčnih, 50 kosov
igličnih, 80 kosov kotnih obročev in 120
tesnil).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

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

cesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, soba št. 29,
Tomaž Kosmač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 6. 1999, med 8.
in 10. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  20.000 SIT,  vir-
man na žiro račun št. 50100-601-14744
(domači ponudniki), 110 EUR,
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Materialnega po-
slovanja, Pavlič Melita.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 11. uri, Materialno poslova-
nje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 6. 11. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 10. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Zlatko Kumše, tel.
061/29-14113; komercialna vprašanja To-
maž Kosmač, tel. 061/29-13226.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 402-04-16/99 Ob-4096
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-

gorčičeva 20, 1000 Ljubljana, po poobla-
stilu Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

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

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

trebno dobaviti:
1. 1 protokolarno vozilo visokega ce-

novnega razreda,
2. 6–8 protokolarnih vozil srednjega

visokega cenovnega razreda.
Zahtevane karakteristike posameznih vo-

zil so razvidne iz specifikacije, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije naročnika.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi vozila po posamezni
točki razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

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

vključno 15. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Nika Kresal, tel.
061/178-5496, faks 061/178-5579.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 6. 1999, vsak de-
lovni dan od 9. do 10.30.

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

predložiti ponudbe: 22. 6. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi

pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 9. 1999.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 89 točk),

2. plačilni pogoji (1 točka za vsakih
10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ 60 dni),

3. rok izvedbe (2 točki za vsak teden
krajšega roka izvedbe),

4. garancijski rok (0,5 točke za vsak
mesec oziroma vsakih 10.000 km daljši ga-
rancijski rok),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (do 5 točk);

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 5.
se upošteva vplivnostni faktor 0,25.

6. konkurenčnost cen;
Pri vrednotenju posamezne ponudbe-

ne cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,25, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

7. popusti na skupno ponujeno neto
ceno (3 točke za vsak odstotek popusta).

Pri vrednotenju pod točko 7. se upo-
števa vplivnostni faktor 0,5.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 6. 8.
1999.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 752/99 Ob-3843
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Spodnje Prapreče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ostrešja na podružnični cerkvi
sv. Luka v Spodnjih Praprečah. Ocenje-
na vrednost del 8,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
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ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravi-
co do oddaje naročila dvema izvajalcema.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka je 15. 7. 1999, dokonča-
nje del pa najkasneje do 15. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Oddelek za komunalo, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810246, sklic na št.
713000-1503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 14. 6.
1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lukovica, Oddelek
za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Lukovica.

10.
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 z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja
ponudb 14. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Lukovica, Lukovica 46, Lukovica,
pri Tomažu Cerarju, tel. 160-735-119, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

17., 18.
Občina Lukovica

Št. 032-08/99-10 Ob-3844
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, faks 065/51-701.

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

3. Kraj izvedbe del: Kanal–Kal nad Ka-
nalom, od km 12 + 300 do km 14 + 300.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-

strukcija odseka ceste L 5713 Kanal–
Kal nad Kanalom, s preplastitvijo z as-
faltno prevleko, odvodnjavanjem. Oce-
njena vrednost del znaša 24,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 16. 8.
1999 do 16. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR št.
52000-630-7022 s pripisom “Rekonstruk-
cija ceste Koprivišče–Kal nad Kanalom”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 13.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% pogodbenih del, z veljavnostjo po
razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS, (Ur. l. RS, št. 9/99).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

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: ponudnik mora predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, roki 10%.

16., 17., 18.
Občina Kanal ob Soči

Št. 032-08/99-11 Ob-3845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, faks 065/51-701.

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

3. Kraj izvedbe del: Gorenje Deskle.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A – izgradnja primarnega vodovoda
naselja Gorenje Deskle, II. faze. Ocenje-
na vrednost 9,000.000 SIT;

B – izgradnja kanalizacijskega
omrežja, II. faza. Ocenjena vrednost del:
15,000.000 SIT.

Skupaj dela pod A in B 24,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 16. 8.
1999 do 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR št.
52000-630-7022 s pripisom “Izgradnja pri-
marnega vodovoda in kanalizacije Gorenje
Deskle, II. faza”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 do 12.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od pogodbenih del, veljavnost po raz-
pisnih pogojih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 9/99).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

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: ponudnik mora predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, roki 15%.

16., 17., 18.
Občina Kanal ob Soči

Ob-3846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Solčava, Solčava 16, 3335
Solčava, telefon in faks 063/846-047.

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

3. Kraj izvedbe del: Solčava, Robanov
kot.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
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a) izgradnja primarnega kanalizacij-
skega omrežja; ocenjena vrednost
18,000.000 SIT;

b) vodovod Solčava – razširitev
omrežja do naselja Medice; ocenjena
vrednost 52,000.000 SIT,

c) izvedba kanalskih priključkov in ure-
ditev okolice objekta vodovoda in kanali-
zacije; ocenjena vrednost 13,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi vsa razpisana dela ali posamično pod
a), b) ali c) točko (iz 4. točke), po razpisni
dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 1. avgust 1999, dokončanje
najkasneje 31. decembra 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
pri g. Čerčeku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 3 delovne dni po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan do
roka oddaje ponudbe od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občina
Solčava, št. 52810-630-10147, s pripisom
za “razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Solčava, Solčava
16, 3335 Solčava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 21. 6. 1999 ob
13. uri na sedežu občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati 40 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 21. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-

rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference ponudnika, finančne ugodnosti, rok
dokončanja del, garancijski rok. Način upo-
rabe meril je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– informacije o naročilu: Hidrogea,
d.o.o., Maribor, telefon in faks
062/227-468 in 210-845,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Solčava

Št. 203/99 Ob-3847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Le-
ninov trg 4, faks 0601/26-293.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Tr-
bovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) rekonstrukcija lokalne ceste L
7609 Dežman–Pod ostrim vrhom, Tr-
bovlje; ocenjena vrednost 85,000.000 SIT;

B) sanacija plazu Klek–Loke na lo-
kalni cesti L 7610, Trbovlje; ocenjena
vrednost 10,000.000 SIT;

C) sanacija usada na lokalni cesti L
7616 na Muzgi, Čeče; ocenjena vrednost
13,000.000 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: investicije se lahko oddaja-
jo skupaj ali posamično. Investitor lahko od-
da dela v manjšem obsegu od razpisanega.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
pod A) točko junij 1999, dokončanje junij
2000, pričetek del pod B) in C) točko junij
1999, dokončanje oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Oddelek za komunalne dejav-
nosti, Trbovlje, Leninov trg 4, soba št. 53/II,
kontaktna oseba je Mirko Zidar, tel.
0601/26-255.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa do vključno 20 dni po njego-
vem izidu, po predhodni najavi na tel.
0601/26-255, od 8. do 12. ure, vsak de-
lovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo za posamezni sklop v višini
10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo vir-
mansko na ŽR št. 52700-630-10056 s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija A-B-C”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 32 dan po objavi tega
razpisa do 12. ure, ne glede na vrsto pre-
nosa, če je ta dan sobota, nedelja ali praz-
nik pa prvi naslednji delovni dan.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trbovlje, 1420 Tr-
bovlje, Leninov trg 4, vložišče, soba št.
11/PR.

Ponudba se oddaja v zapečateni kuverti
za vsak sklop posebej.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– Rekonstrukcija lokalne ceste L 7609 Dež-
man–Pod ostrim vrhom, Trbovlje”;

“Ne odpiraj – ponudba – Sanacija plazu
Klek – Loke na lokalni cesti L 7610, Tr-
bovlje”;

“Ne odpiraj – ponudba – Sanacija usada
na lokalni cesti L 7616 na Muzgi, Čeče”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
33. dan po objavi tega razpisa ob 11. uri,
na naslovu: Občina Trbovlje, Oddelek za
komunalne dejavnosti, Trbovlje, Leninov trg
4, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti ponudbe, veljavno do izteka opci-
je ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predvideno.

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:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko od-
maknejo ponudbe do pričetka odpiranja po-
nudb. Po tem času lahko naročnik vnovči
akceptni nalog za resnost 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: ponujena cena, fiksnost cen, reference
in seznam morebitnih podizvajalcev, plačilni
pogoji, rok, boniteta ponudnika, garancije
in ostale ugodnosti. Najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na naslovu pod 1. točko,
– ponudniki bodo o izboru obveščeni v

roku 20 dni od odpiranja ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg od razpisanega glede na raz-
položljiva proračunska sredstva.

17., 18.
Občina Trbovlje
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Ob-3871
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26,
3224 Dobje pri Planini.

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

3. Kraj izvedbe del: Presečno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Škarnice–Dob-
je–Presečno–Žegar.

Ocenjena vrednost del: 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dob-
je pri Planini, kontaktna oseba Leskovšek
Franc, tel. faks. 063/796-001.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 8.000 SIT ponudniki vpla-
čajo na ŽR št. 50770-630-10285.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dobje, Dobje pri Pla-
nini 26, 3224 Dobje pri Planini.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Rekon-
strukcija lokalne ceste Škarnice–Dobje–
Presečno–Žegar.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1999 ob
11. uri, na naslovu Občina Dobje, Dobje pri
Planini 26.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od razpisne vrednosti, ki mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo delno financira naročnik iz
proračunskih sredstev Občine Dobje, del-
no pa iz sredstev za spodbujanje razvoja
demografsko ogroženih področij v RS v
letu 1999.

Naročnik bo plačal opravljena dela v ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vengust, inž. Constucta inženiring, d.o.o.,
Celje, tel. 063/484-363.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od odpi-
ranja ponudb.

17., 18.
Občina Dobje

Št. 414-08-1/99-24 Ob-3872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Sv. Boštjan pri Dra-
vogradu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste G11–Boštjan v dolžini
1025 m. Ocenjena vrednost del znaša:
26,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 16. 8.
1999, končanje 16. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 5. 1999.

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

predložiti ponudbo: 30. 6. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999 ob 11. uri, Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki bodo določeni s
pogodbo, v skladu z navodilom o izvrševa-
nju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti ter izpol-
njevati še ostale pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

14., 15.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo na Občini Dravograd, Trg 4. julija 7.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 512/1708-360 Ob-3873
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. Kraj izvedbe del: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., PE Srednja Drava 1, HE
Ožbalt.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odstra-
nitev žerjavnega tira na HE Ožbalt.

Ocenjena vrednost del znaša
12,500.000 SIT.

Naročilo se odda v celoti.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
sedem dni po veljavnosti pogodbe, dokon-
čanje del v 45 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, vložišče – soba št. 016.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 5. 1999
do 28. 5. 1999 med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., 2000 Maribor, Obrežna 170.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe: 5%
ponudbene vrednosti, veljavnost 90 dni.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 6. 1999.

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

– cena – 80%,
– reference – 5%,
– rok izvedbe – 5%,
– garancija – 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Alojz Preglav, tel. 062/30-05-337, možen
je ogled objekta po predhodni telefonski
najavi.

17., 18.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-3874
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja št. 13, tel.
066/48-60, faks 066/486-120.

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

3. Kraj izvedbe del: Strunjan, KS Stru-
njan, Občina Piran.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vodo-
vod za Barčo v Strunjanu, dolžina cevo-
voda LŽ duktil K9 ∅∅∅∅∅ 100 mm je 540 m
in ∅∅∅∅∅ 80 mm je 120 m ter raztežilnik
Barča V = 7 m3. Ocenjena vrednost del je
30,000.000 SIT (vrednost gradbenih in
montažnih del ter vodovodnega materiala).

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: skupna ponudba
za montažna in gradbena dela.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 15. 8. 1999, rok izvedbe je 90
koledarskih dni, datum dokončanja je
15. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Rižanskem vodovodu Koper,
d.o.o., tajništvo soba 101, Ulica 15. maja
št. 13, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 18. 6. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 30.000 SIT, ponudniki lahko
poravnajo na blagajni Rižanskega vodovo-
da, oziroma na ŽR Rižanskega vodovoda
št. 51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do četrtka, 24. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo vodovoda za Barčo v Strunjanu”
– javni razpis.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v četrtek, 24. 6. 1999
ob 11.15 na Rižanskem vodovodu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno s 40. členom ZJN.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 24. 6. 1999
dalje.

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

– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.,
tel. 066/48-60, pri Šarkanj Jadranu in Gro-
šelj Leonu.

17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.

Ob-3875
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru, pooblaščeni predstav-
nik naročnikov: Protech, d.d., Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5/V, tel. 062/23-00-101,
faks 062/232-555.

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

3. Kraj izvedbe del: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela, izvedba 2. etape
gradbeno obrtniških del v okviru projek-
ta Prenove Univerzitetne stavbe v Mari-
boru na Slomškovem trgu 15, ki obse-
gajo:

– GO 2/3 teracerska dela,
– GO 2/4 keramičarska dela,
– GO 2/7 popravilo poslikanih stro-

pov v Plečnikovi in Trstenjakovi preda-
valnici.

Obseg posameznih naročil ne presega
vrednosti 28 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 1999–
september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
tech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/23-00-185.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago od 24. 5. 1999
od 10. ure do 29. 5. 1999 med 10. in 14.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-

cije je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-64451.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dostava ponudbe: upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo predlože-
ne najkasneje do 14. junija 1999, do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Protech, d.d., Ul. Vita Kraig-
herja 5/V, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti kompletne in pred-
ložene ločeno za vsako vrsto del posebej v
zapečatenih kuvertah in označene v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. junija 1999
ob 11. uri v veliki sejni sobi podjetja Pro-
tech, d.d. Predstavniki ponudnikov se mo-
rajo izkazati s pisnimi pooblastili.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo za resnost ponudbe pred-
ložiti bančno garancijo v višini 5% od po-
nudbene cene, z veljavnostjo do 15. 7.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela bodo plačana v roku 60 dni
po potrditvi mesečnih situacij.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo predložiti ustrezno doku-
mentacijo za opravljanje tovrstnih del, kar je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora veljati do 15. 7. 1999.

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

– cena,
– reference za podobna dela,
– poznavanje objekta in izvedbenih kri-

terijev avtorja,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del

razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: morebitne dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dobijo na gradbišču USM, Slom-
škov trg 15, Maribor, Miloš Goričan, tel.
062/23-00-193.

17., 18.
Protech, d.d., Maribor

Ob-3892
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kont. ose-
ba Janez Urh, tel. 061/171-25-75 in faks
061/171-27-87.

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

3. Kraj izvedbe del: stanovanja in stano-
vanjski objekt v Postojni, Pivki, Ajdovščini,
Brežicah, Mariboru in Novem mestu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: izbira
izvajalca brez omejitev na vzdrževalno ob-
novitvenih delih v stanovanjih in stano-
vanjskem objektu v Postojni, Pivki, Aj-
dovščini, Brežicah, Mariboru in Novem
mestu (MORS/BO-G26/99).

Ocenjena vrednost vseh del je
50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 75 koledarskih dni,
oziroma pričetek del je predviden 19. 7.
1999 in dokončanje del 2. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Janez Urh,
tel. 061/171-25-75, v pisarni št. 213/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo 25. 5.
1999 v času od 9. do 12. ure s predhod-
nim virmanskim vplačilom 20.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom
razpisne dokumentacije, morajo obvezno
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika in original izvoda virmana, kot
dokaz o vplačilu zahtevanih 20.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do 28. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti na naslov: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana v
sprejemno pisarno – vložišče, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
Javni razpis za obnovitveno vzdrževalna de-
la v stanovanjih in stanovanjskih objektih –
MORS/BO-G26/99, Dokumentacija” in
“Ne odpiraj, Javni razpis za obnovitveno
vzdrževalna dela v stanovanjih in stanovanj-
skih objektih – MORS/BO-G26/99, Pre-
dračuni”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1999 ob
9. uri, na naslovu: MORS, UGSSZ, Karde-
ljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III,
kontaktna oseba je Janez Urh, tel.
061/171-25-75. Odpiranje ponudb vodi
komisija za javna naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi po-
ziv v višini 10% razpisne vrednosti del, kot
jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran,

sklenil pogodbo z naročnikom. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna najmanj 120 dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb, to je do
28. 10. 1999.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 60 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju pri tem
javnem naročilu. Omenjeni dokumenti so
sestavni del ponudbe.

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:
ponudnikom bo priznana sposobnost koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih,
poravnanih obveznostih in zakonitem po-
slovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti oddane ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu na naslovu:
MORS, UGSSZ, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, pri kontaktni osebi Janez
Urh, tel. 061/171-25-75, od 7. 6. 1999
do 11. 6. 1999, od 8. do 10. ure, oziroma
po predhodnem telefonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni ob-
javljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa.

Ministrstvo za obrambo

Št. 641-18-00001/99 Ob-3893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci, telefaks 069/65-991.

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

3. Kraj izvedbe del: Kapela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija osnovne šole Kapela; ocenjena
vrednost vseh del: 85,000.000 SIT.

(b), (c)

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek –
julij, dokončanje – avgust.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci, kontaktna oseba je Zvonko Bren-
čič, tel. 069/65-991.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek 4. 6.1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51910-630-76113.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek 10. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, 9252 Radenci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 1999 ob 13. uri, Občina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, pisar-
na župana – 1. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5% od ocenjene
vrednosti investicije veljavnosti 80 dni od
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahte-
ve so navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila; dokazila o finančni sposob-
nosti, poravnanih obveznosti in zakonitem
poslovanju; zagotovila o kadrih, opremlje-
nosti in prostih kapacitetah, potrebnih za
izvedbo javnega naročila in drugi pogoji,
določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): natanč-
neje so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji, izhodišča pa bodo: možnost kreditira-
nja, ponujena cena, rok izvedbe, reference
in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določene so v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Občina Radenci

Št. 0048/308/47-99 Ob-3894
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt na Kotnikovi
6a in 6b, Ljubljana.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja objekta Kotnikova 6a in 6b, Ljublja-
na, in sicer:

A) zamenjava oken (demontaža starih
oken, notranjih in zunanjih polic, vključno z
odvozom na deponijo in osnovnim čišče-
njem ter izdelava, dobava in montaža novih
oken – izdelanih iz PVC profilov ter notra-
njih in zunanjih polic),

B) sanacija balkonskih vencev (zidarska
dela, slikopleskarska dela, pripravljalna in
zaključna dela, vključno z odvozom odpad-
nega materiala v trajno deponijo...),

C) zamenjava radiatorjev (demontaža ob-
stoječih trika radiatorjev s spodnjim in zgor-
njim ventilom in prenos na začasno deponi-
jo ter ostala pripravljalna dela; izdelava, do-
bava in montaža nove inštalacije c.k., kro-
gličnih pip, ventilov, radiatorjev in drugo ter
zaključna dela, vključno odvozom radiator-
jev v trajno deponijo).

Obseg zahtevanih gradbenih del je po-
drobneje opredeljen v razpisni dokumen-
taciji.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 34,000.000 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: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila v
celoti, torej vse točke (A, B in C) v komple-
tu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvaja-
nje del le iz posamezne točke.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 20. 7. 1999,
končanje pa v 60 koledarskih dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba Franci Hrabar,
tel. 061/172-49-04.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko na številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-47-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999, ob 9. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika v višini 8% od vrednosti ponudbe, z
vključenim davkom.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba za sanacijo
objekta Kotnikova 6a in 6b, Ljubljana, v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov, reference ponudnika in morebitnega
podizvajalca s področja javnega naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 30 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk, za reference ponudnika in
morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-3926
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova

cesta 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-

ska 48, Ljubljana,
– JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-

manova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, telefaks 068/324-115,
kontaktna oseba Jordan Hrvatin.

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

3. Kraj izvedbe del: Male Brusnice, Veli-
ke Brusnice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
– komunalna infrastruktura (kanalski si-
stem fekalne kanalizacije Brusnice).

Ocenjena vrednost javnega naročila:
60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
20. 7. 1999, konec del: 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Jordan Hr-
vatin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačil-
ni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo Centra za ravnanje z od-
padki Dolenjske – kanalski sistem fekalne
kanalizacije Brusnice”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 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 Jordan Hrvatin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 1. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposoblje-
nost ponudnika dela izvesti kot javno naro-
čilo zahteva, ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

16., 17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 40310/0008/99 0700 10 Ob-3927
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica Heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Bojan
Ilich, Mladinska ul. 13, Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: novo-
gradnja telovadnice z veznim hodnikom
– 3. gradbena faza.

Ocenjena vrednost 52,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala skladno z razpisno dokumentacijo.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: začetek
del: julij 1999, dokončanje del: oktober
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
ninvest, Gregorčičeva 19, 2000 Maribor,
Teja Strdin, soba 309/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Staninvest 51800-601-11903.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 6. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Staninvest, Gregorčičeva
19, 2000 Maribor, tajništvo soba 104/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v sredo 23. 6. 1999 ob 13. uri, na naslovu:
Mestna občina Maribor, mestna uprava, Ul.
Heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
predložiti garancijo banke za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo 30. 7. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
60 dneh od izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Teji Strdin, tel.
062/229-34-30 med 7. in 9. uro.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu predhodno ni bila
objavljena.

18.
Mestna občina Maribor

Št. 34404-7/99 Ob-3928
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, faks
821-133.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta Lek-
marje–Sveti Štefan.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-

konstrukcija II. etape lokalne ceste Lek-
marje–Sveti Štefan, št. 7425 oziroma
406200 po novi kategorizaciji v dolžini
2650 m.

Ocenjena vrednost del: 60,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: julij
1999, dokončanje del: oktober 1999.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumentaci-
jo:  Občina  Šmarje  pri  Jelšah,  Aškerčev
trg  12,  Oddelek  za  okolje  in  prostor,
Anton Lah.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za rekonstrukcijo II. etape lokalne ceste Lek-
marje–Sveti Štefan”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 13. uri, Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sred-
stev. Ugodni plačilni pogoji so tudi eden
izmed kriterijev za izbiro izvajalca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

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: priložiti dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena 40 točk,
– plačilni pogoji 20 točk,
– rok dokončanja del 10 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno de-

lo in garancijski rok 10 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah 10 točk,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
5 točk,

– reference ponudnika 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Šmarje pri Jelšah, Anton Lah
(821-007, 821-038).

17., 18.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 104604/99 Ob-3929
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, telefaks
063/855-796, tel. 063/856-251.

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

3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija izolacije in podpor na vročevo-
du CEP – TEŠ 2. del II. faze. Zajema traso
cevovodva 2 × NO 450 in 2 × NO 350 ter
odcep za Pesje 2 × NO 200.

Ocenjena vrednost vseh del je
60,000.000 SIT, posameznih faz pa:

A. faza: gradbena dela in antikorozijska
zaščita: 8 mio SIT,

B. faza: izvedba strojnih rekonstrukcij
podpornih konstrukcij: 2 mio SIT,

C. faza: dobava in montaža Al. folije, mi-
neralne volne in poliuretanskih žlebakov: 30
mio SIT,

D. faza: izdelava in montaža poliester-
skih obodov izolacijske konstrukcije: 20 mio
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša
na dela v celoti ali samo na izvedbo ene
faze.

Faze dela:
A. faza: gradbena dela in antikorozijska

zaščita,
B. faza: izvedba strojnih rekonstrukcij

podpornih konstrukcij,
C. faza: dobava in montaža Al. folije, mi-

neralne volne in poliuretanskih žlebakov,
D. faza: izdelava in montaža poliester-

skih obodov izolacijske konstrukcije.
Podatki o namenu gradbenih del, kadar

je vključena tudi izdelava projektov.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 24. 6. 1999. Naročnik pri-
čakuje, da bodo dela zaključena do 31. 7.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 7. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do ponedeljka, 14. 6. 1999 do
9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Sektor za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nica Karmen Rotnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška 37b, Ve-
lenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni po-
teku opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 40%,
– plačilni pogoji: 15%,
– garancijska doba: 15%,
– reference – potrjene od investitorjev:

20%,
– rok izvedbe: 5%,
– kakovost terminskega plana: 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji št. R-6/99-T, maj 1999.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Kar-
men Rotnik.

Tehnične informacije: Komunalno pod-
jetje Velenje, d.o.o., PE Energetika, Ervin
Miklavžina.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje,d.o.o.

Ob-3930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ormož, Dr. Hrovata
4, telefaks 062/741-09-99.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom Or-
mož, Ul. Dr. Hrovata 4.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev komunikacijskih povezav (računal-
niški in telefonski del).

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
9,950.000 SIT.

(b), (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: od 15. 6.
1999 do 10. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ormož, Dr. Hrovata 4, kon-

taktna oseba Hanželič Slavica, tel.
061/741-09-32.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman, ŽR št.
52410-603-30944.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ormož, Dr.
Hrovata 4, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom Or-
mož, Dr. Hrovata 4 – jedilnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 10% od ocenjene vrednosti del, banč-
na garancija, 30 dni po poteku veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 6. 1999 po
11. uri.

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

– cena,
– reference,
– garancija,
– rok dokončanja.
Teža in način uporabe meril je navedena

v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila.

18.
Zdravstveni dom Ormož

Ob-3891
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, faks 064/561-174.

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

3. Kraj izvedbe del: v naselju Kovor na
območju Občine Tržič.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov
ki se bodo oddajali posamično: izdelava
podaljšanja prepusta za hudournik Ko-
vornik.

Ocenjena vrednost del je 28,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega začetka del je

dne 12. 7. 1999, dokončanje del pa najka-
sneje do konca septembra.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Tržič, Urad za urejanje prostora, kontakt-
na oseba: Jana Grohar, tel. 064/561-213,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 95.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni občine ali z virmanom na ŽR Občine
Tržič, št. 51520-630-50134.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 dni po tej objavi, tj.
20. 6. 1999.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Tržič, tajništvo župa-
na, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

9. Datum, čas odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo 21. 6. 1999 ob 12. uri v
mali sejni sobi Občine Tržič.

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 ponudbe, ki mora velja-
ti še vsaj 60 dni od dneva ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (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 in d.o.o. ali s.p. Finančno - poslova-
nje in tehnične sposobnosti, ki jih mora iz-
polnjevati ponudnik, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 31. dan po objavi.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17., 18.
Občina Tržič

Št. 63/99 Ob-3945
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, tel. 063/703-280, faks
063/703-28-16.

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

3. Kraj  izvedbe  del:  naselje  Stop-
nik-Jevše.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Stopnik-Jevše s črpa-
liščem in rezervoarjem na demografsko
ogroženem območju v Občini Vransko, v
orientacijski vrednosti 31,000.000 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: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c).
5. (a), (b)



Stran 2592 / Št. 37-38 / 21. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od avgusta
1999 do maja 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
kont. oseba Aleksander Borštner, tel.
063/703-280.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 11. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 50750-630-10334 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
vodovod Stopnik-Jevše”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 21. 6.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305, v zapečateni kuverti s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba, izgradnja vodovoda
Stopnik-Jevše”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 22. 6.
1999 ob 11. uri v sejni sobi Občine Vran-
sko, Vransko 59, 3305 Vransko.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
10% od ocenjene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupna ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, ali odsto-
piti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokritje pogod-

benega zneska. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do odškodnine iz tega na-
slova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 14. 7. 1999.

17., 18.
Občina Vransko

Št. 63/99 Ob-3946
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, tel. 063/703-280, faks
063/703-28-16.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Zaplanina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste LC 8104 Vran-
sko-Zaplanina-Limovce, odsek od km
2,350 do km 4,150 L=1800m, š=3,0m
na demografsko ogroženem območju v
Občini Vransko, v orientacijski vrednosti
35,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c).
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od avgusta
1999 do septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
kont. oseba Aleksander Borštner, tel.
063/703-280.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 11. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 50750-630-10334 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
rekonstrukcija ceste Vransko-Zaplanina-Li-
movce”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 21. 6.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305, v zapečateni kuverti s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba, rekonstrukcija ce-
ste Vransko-Zaplanina-Limovce”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 22. 6.
1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine Vran-
sko, Vransko 59, 3305 Vransko.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
10% od ocenjene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-

bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupna ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokritje pogod-
benega zneska. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do odškodnine iz tega na-
slova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 14. 7. 1999.

17., 18.
Občina Vransko

Št. 40301/04/99 Ob-3954
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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: rekon-
strukcija ceste Vrhe–Sv. Neža.

Ocenjena vrednost del je 18,200.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
25. 6. 1999, dokončanje 25. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 1999 do 13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
11. 6. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40301/05/99 Ob-3955
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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: rekon-
strukcija ceste Šmiklavž–Sp. Kotnik.

Ocenjena vrednost del je 6,300.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 6. 1999, dokončanje 20. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vlo-
žišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 6. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12., 13., 14.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40301/06/99 Ob-3956
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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: rekon-
strukcija ceste Zg. Legen–Kovač.

Ocenjena vrednost del je 3,900.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 6. 1999, dokončanje 20. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 6. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40301/07/99 Ob-3957
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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: izgrad-
nja pločnika Šmartno.

Ocenjena vrednost del je 6,800.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
25. 6. 1999, dokončanje 30. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5.1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vlo-
žišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 6. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40301/08/99 Ob-3958
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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: sanaci-
ja poškodovanih cest v Mestni občini
Slovenj Gradec.

Ocenjena vrednost del je 10,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 6. 1999, dokončanje 30. 8. 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 6. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 10.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 40301/03/99 Ob-3959
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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: rekon-
strukcija ceste Zg. Vas–Razbor.

Ocenjena vrednost del je 20,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
25. 6. 1999, dokončanje 25. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
11. 6. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 8/99 Ob-3969
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Sveti Anton, 6276
Pobegi, faks 066/273-214 (Mestna obči-
na Koper).

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

3. Kraj izvedbe del: kraj izvedbe je del
naselja Sveti Anton v Krajevni skupnosti Sve-
ti Anton (Mestna občina Koper).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met javnega naročila je asfaltiranje ulic v
Turkih; orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne izvedbe
se ne bodo upoštevale.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka del je junij 1999, dokonča-
nje del pa v 30 dneh po pričetku.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Mestni občini Koper, Uradu za oko-
lje in prostor, tajništvo (066/446-281), Ver-
dijeva 6, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 11. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
pridobi za vrednost 2.000 SIT; način plačila
je virman; na žiro račun št.
51400-630-90004, pri APP Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do 14. 6.
1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, tajništvo, Verdijeva 6,
Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
11.30, na naslovu: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Ko-
per, soba št. 005.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik bo izvajalcu dela plačal s končnim
računom.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena za izvedbo razpisanih del,
– reference ponudnika na enakih, že

opravljenih delih,
– krajši rok izvedbe del.
Naročnik želi pridobiti kvalitetnega izva-

jalca za primerno ceno, ki bo takoj pristopil
k izvedbi del in jih zaključil v razpisanem
roku oziroma še pred tem.

16., 17., 18.
Mestna občina Koper

Št. 34404-0004/99 Ob-3971
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Koz-
je, tel. 063/801-074, faks 063/801-075.

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

3. Kraj izvedbe del: Lesično–Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste št. 396103, Le-
sično–Zagorje. Ocenjena vrednost del je
34,141.010 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so nespre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora oddati ponudbo,
ki je v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
predvidoma julij 1999; dokončanje del: sep-
tember 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kozje, Občinski urad, Kozje 37, 3260
Kozje, kontaktna oseba je Suzana Kunst,
tel. 063/801-074, faks 063/801-075.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z nakazilom na
žiro račun št. 50730-630-10194.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kozje, Občinski
urad, Kozje 37, 3260 Kozje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za rekonstrukcijo lokalne ceste Lesično–
Zagorje”. Na kuverti mora biti naveden na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, 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 oddanih del, ki mora
veljati vsaj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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način plačevanja in roki bodo določeni v
razpisni dokumentaciji v skladu z navodilom
o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije posreduje Suzana Kunst,
Občina Kozje, tel. 063/801-074, faks
063/801-075.

17., 18.
Občina Kozje

Ob-3972
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del:
I. Srednja elektro in strojna šola Kranj,

Kidričeva c. 55,
II. Srednja šola Jesenice, Ulica bratov

Rupar 2,
III. Srednja kovinarska in cestnopromet-

na šola Škofja Loka, Podlubnik 1b,
IV. Srednja tekstilna, obutvena in gumar-

ska šola Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33,
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. Srednja elektro in strojna šola Kranj:
izvedba sanacije sanitarnega bloka v
pritličju in 1. nadstropju.

Ocenjena vrednost: 4,000.000 SIT.
II. Srednja šola Jesenice: izvedba zame-

njave obstoječega poda v telovadnici.
Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
III. Srednja kovinarska in cestnopromet-

na šola Škofja Loka: izvedba zamenjave
obstoječih smučnih oken v učilnicah.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
IV. Srednja tekstilna, obutvena in gumar-

ska šola Kranj: preureditev obstoječe učil-
nice v frizersko učilnico:

A. Gradbeno-obrtniška in instalacijska
dela.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
B) Dobava in montaža opreme.
Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. Srednja elektro in strojna šola Kranj:

1. 7. 1999–1. 8. 1999,
II. Srednja šola Jesenice: 1. 7. 1999–

15. 8. 1999,

III. Srednja kovinarska in cestnopromet-
na šola Škofja Loka: 1. 7. 1999–15. 8.
1999,

IV. Srednja tekstilna, obutvena in gumar-
ska šola Kranj:

A. GOI dela: 1. 7. 1999–31. 7. 1999,
B. oprema: 1. 8. 1999–31. 8. 1999,
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7,
4220 Škofja Loka, tel. 064/656-090, faks
064/624-117, kontaktna oseba Vili Go-
vekar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 10.000 SIT; način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun št.
51510-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 11. 6. 1999 do
12. ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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:
11. 6. 1999, na naslovu: Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št.
95;

I. Srednja elektro in strojna šola Kranj
ob: 13. uri,

II. Srednja šola Jesenice: ob 13.30,
III. Srednja kovinarska in cestnopro-

metna šola Škofja Loka: ob 14. uri,
IV. Srednja tekstilna, obutvena in gumar-

ska šola Kranj:
A. GOI dela: ob 14.30,
B. oprema: ob 15. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

I. Srednja elektro in strojna šola Kranj:
100% v 60 dneh po uradnem prejemu konč-
ne situacije, po primopredaji del,

II. Srednja šola Jesenice: 50% v 4. kvar-
talu leta 1999, 50% v 1. kvartalu leta 2000,

III. Srednja kovinarska in cestnopromet-
na šola Škofja Loka: 100% v 60 dneh po
uradnem prejemu končne situacije, po pri-
mopredaji del,

IV. Srednja tekstilna, obutvena in gumar-
ska šola Kranj:

A. GOI dela: 50% v 4. kvartalu leta 1999,
50% v 1. kvartalu leta 2000,

B. oprema: 100% v 60 dneh po urad-
nem prejemu končne situacije, po primo-
predaji del,

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, po katerema ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 6. 1999.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 25%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 15%,
d) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%,
oziroma za zap. št. IV. B: tehnične in

oblikovne karakteristike ponujenih artiklov
10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 011-04-20/98 Ob-4015
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: izvajanje kontrole osnih pritiskov
in dimenzij tovornih vozil.

Ocenjena vrednost del: 63,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: najkasneje do
31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, kontakt-
na oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
“Izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimen-
zij tovornih vozil.” – A. M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6.
1999 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Aleš
Merkun, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4017
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Pre-
valje, tel. 0602/346-100, faks
0602/346-10-24.

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

3. Kraj izvedbe del: Prevalje, k.o. Farna
vas in k.o. Stražišče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda za naselja visoke cone na
Prevaljah.

Ocenjena vrednost celote je
60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe 1. 8. 1999, do-
končanje 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, kon-
taktna oseba Mira Praper, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999,
vsak dan v času od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR Občine Prevalje, št.
51830-630-26016, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – vodovod”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Vodooskrba za naselja
visoke cone na Prevaljah”. Na kuverti mora
biti označen naslov pošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
v višini 5% od ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranj so podrobno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določene-
mu za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Nataša Štern, Komu-
nalno podjetje Log, Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-963 ali
GSM 041/647-948.

17., 18.
Občina Prevalje

Ob-4018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Pre-
valje, tel. 0602/346-100, faks
0602/346-10-24.

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

3. Kraj izvedbe del: Prevalje, k.o. Farna
vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja mostu in brvi čez reko Mežo na lokal-
ni cesti Prevalje–Leše.

Ocenjena vrednost celote je
15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe 1. 8. 1999, do-
končanje 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, kon-
taktna oseba Mira Praper, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999,
vsak dan v času od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR Občine Prevalje, št.
51830-630-26016, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Most”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba”, s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in z navedbo predmeta naroči-
la, in sicer: “Javni razpis – Sanacija mostu
in brvi čez reko Mežo na lokalni cesti Preva-
lje–Leše”. Na kuverti mora biti označen na-
slov pošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
v višini 5% od ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranj so podrobno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določene-
mu za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Nataša Štern, Komu-
nalno podjetje Log, Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-963 ali
GSM 041/647-948.

17., 18.
Občina Prevalje

Ob-4019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana.

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

3. Kraj izvedbe del: Kosovelova knjižni-
ca Sežana, Ulica Mirka Pirca št. 1, 6210
Sežana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:

prenova Kosovelove knjižnice: grad-
benoobrtniška dela, elektroinstalacije,
strojne instalacije in oprema.

Ocenjena vrednost del: 70,000.000
SIT.

(b) , (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek v juli-
ju 1999, rok dokončanja del je do konca
leta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Občina
Sežana, Partizanska ulica št. 4, II. nadstrop-
je, pisarna št. 67 pri Niki Korošec, tel.
067/31-401, med uradnimi urami od 8. do
11. ure, kjer si je možno ogledati tudi pro-
jektno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6.1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51420-630-90046 s pripisom za razpisno
dokumentacijo “Prenova Kosovelove knjiž-
nice”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do petka, 9. 7.
1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska
4, p. 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
dne 12. 7. 1999 ob 13. uri v mali sejni
dvorani Občine Sežana.

10. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% ponudbene vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila in
sklicevanje in / ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: 60 dni od nastanka dolžniško upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

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: izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila: dokazila o finančni spo-
sobnosti, poravnanih obveznosti in zakoni-
tem poslovanju, zagotovila o kadrih,
opremljenost in prostih kapacitetah, potreb-
nih za izvedbo javnega naročila.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe; ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 12. 7. 1999 do 13.
ure.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference 20%,
– rok dokončanja 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 10%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridružuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Sežana

Ob-4020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: teritorialno območ-
je, ki ga pokriva Elektro Primorska, d.d.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje protikorozijske zaščite na območju
Elektro Primorske, d.d., v skupni vredno-
sti 14,000.000 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: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: časovni program
izvajanja del je v obdobju julij-september.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, s pripisom razpisna do-
kumentacija protikorozija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 15. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni od izstavitve računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela, z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe je
90 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del, referen-
ce in garancija; podrobnejši način uporabe
meril je naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom - tehnični del lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska, kontaktna oseba - Likar
Vasja, el. inž.; tel. št. 065/22-311 do vključ-
no 4. 6. 1999.

17., 18.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Nova Gorica

Št. 03300-119/98-34 Ob-4044
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Rova-Radomlje.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava vodovodnih cevi na odseku Ro-
va-Radomlje, vrednost 90,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: junij 1999 -
oktober 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo - 1. nadstropje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999, do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999, ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna so-
ba, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Jože Kump dipl. inž. gr.,
tel. 722-022, faks 714-005.

Občina Domžale

Št. 03300-37/98 Ob-4045
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Spodnja Krtina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: fekal-
na in meteorna kanalizacija v Spodnji
Krtini, 65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 1999–
oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, konferenčna soba I. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba Jože Kump, dipl. inž. gr.,
tel.722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 03300-119/98-34 Ob-4046
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: posta-
vitev že izdelanih AB elementov in ure-
ditev dostopne poti in dela parkirišča v
makadamski izvedbi, vrednost
27,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: junij 1999 -
september 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo - 1. nadstropje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999, ob 15.30, Občina Domžale,

Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna so-
ba, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Jože Kump dipl. inž. gr.,
tel. 722-022, faks 714-005.

Občina Domžale

Št. 03300-21/98-34 Ob-4047
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: naselje Rova.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Rova II. faza, vrednost
72 mio SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: junij 1999 do
junij 2001.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230, Domžale,
I. nadstropje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR 50120-630-810230, sklic na št.
789105 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – kanalizacija Rova II. faza”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domža-
le, kontaktna oseba: Iztok Obreza, dipl. inž.
str., tel. 722-022, faks: 714-005.

Občina Domžale

Št. 03300 –23/99-34 Ob-4048
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sema-
forizacija prehodov za pešce in koordi-
nacija v strogem središču Domžal,
znesek 18,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 1999 do
15. avgust 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nadstropje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – semaforizacija“. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN) najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh.,
tel. 713-681, faks 714-005.

Občina Domžale

Št. 03300 –24/99-34 Ob-4049
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje talne signalizacije na območju Obči-
ne Domžale, znesek 10,000.000 SIT.

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 1999.
7. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nadstropje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105 Občina Domžale.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo bitii jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – talna signalizacija“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN) najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh.,
tel. 713-681, faks 714-005.

Občina Domžale

Ob-4052
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavalleje-
va 3, 6000 Koper, faks 066/273-118.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom Ko-
per, Dellavallejeva 3.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: manj-

ša gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela pri adaptaciji posameznih enot; de-
la so predvidena po fazah, v več enotah
zdravstvenega doma. Podrobnejša vrsta in
obseg del so razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ali alter-
nativne ponudbe niso možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
28. 6. 1999, dokončanje del 31. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko s pooblastilom za dvig dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
uprava – tajništvo, III. nadstropje; kontaktna
oseba Nadja Buzečan, faks 066/273-118,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun naročnika, št.
51400-603-31408, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo pred-
ložiti svoje ponudbe do 11. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Koper, Del-
lavallejeva 3, 6000 Koper; uprava – tajniš-
tvo, prevzemnica Nadja Buzečan.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
12. uri, v pisarni direktorja Zdravstvenega
doma Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
III. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% od razpisane vrednosti na-
ročila. Bančna garancija za resnost ponud-
be mora veljati do vključno datuma veljavno-
sti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z določili posebnih razpisnih pogo-
jev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
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bena cena in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom,
samo pisne, se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 1. točko.

17., 18.
Zdravstveni dom Koper

Št. 128/99-743 Ob-4053
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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

3. Kraj izvedbe del: Zakov pri Senovem.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
degradirane površine “vzpetine Zakov”.

Ocenjena vrednost dodeljenega naroči-
la v celoti je 133,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 1999, končanje del oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
8281 Senovo, Olga Božičnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
51600-601-24464, sklic na št.
1201-16058.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Olgi Božičnik do 21. 6.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS in šte-
vilke objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Rudni-
ka Senovo v zapiranju, Titova 106, Senovo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponujenih del, ki mora veljati vsaj
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
bo ponudnikom vrnil bančno garancijo po pod-
pisu pogodbe z izbranim ponudnikom oziro-
ma ob izteku roka njene veljavnosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo vršila z mesečnimi situacijami sklad-
no z dejansko opravljenimi deli.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno

javno naročilo: pogodba o skupnem nasto-
panju s solidarnim medsebojnim jamstvom.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika, pri
Jožetu Kržanu, univ. dipl. inž. rud.

17., 18.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 363-3/97 Ob-4076
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068-63-100.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi izbire izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Metlika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: razpis se
nanaša na izbiro najugodnejšega izvajalca
pri nadgradnji gasilskega doma, z delno
preureditvijo obstoječih prostorov.

Ocenjena vrednost del je 54,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informaci-
je za izdelavo ponudbe so na voljo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure v prostorih Občine
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun št.:
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najpozneje 20 dni, do 10. ure, po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba –
nadgradnja gasilskega doma“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Metlika, 14. 6. 1999 ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-

no garancijo za resnost ponudbe v vredno-
sti 5,000.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačila se bodo
vršila na podlagi pogojev navodila o izvrše-
vanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati pogo-
je v skladu z razpisno dokumentacijo in
odredbo o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 14. 6. 1999.

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

– reference – 10%,
– ponudbena cena – 70%,
– rok izvedbe – 10%.
– garancijski rok za izvedena dela –

10%.
16., 17., 18.

Občina Metlika

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

Preklic

Št. 347-11/99-212 Ob-4098
Preklicujemo ponovni javni razpis brez

omejitev za letno vzdrževanje občinskih cest
v Občini Krško v letu 1999, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999,
Ob-3624.

Občina Krško

Št. 11/99 Ob-3841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
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: revizija odklopnikov
110 kV (7 kom).

Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila je 45
dni.

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 raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT, znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti najkasneje do 15. 6. 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 že-
leznici 27, 1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 v prosto-
rih TET ob 10.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

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 15. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 5-112/99 Ob-3842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, Področje za ka-
dre in splošne ter pravne zadeve, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-807 in SŽ – Centralne delavni-
ce, d.o.o., Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: ocena vrednosti počitniških
prikolic, last Republike Slovenije.

Vrednost ca. 1,5 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor, Pragersko, Ce-

lje, Zidani Most, Ljubljana, Pivka, Divača, Se-
žana, Nova Gorica in Ljubljana-Moste.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba rezervirana za osebe, ki izpol-
njujejo pogoje prvega odstavka 8. člena
uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi ne-

premičnin in premičnin v last RS (Ur. l. RS,
št. 52/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: 52.a člen
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98).

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1 mesec po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Področje za kadre in splo-
šne ter pravne zadeve, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, Mihael Močnik, tel.
061/29-14-573, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 31. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, virman, APP
50100-601-14744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Področje za kadre in splošne ter pravne za-
deve, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, steklena dvorana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po izvršitvi del.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
določena v drugem odstavku 8. člena ured-
be o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepre-
mičnin in premičnin v lasti Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 52/98).

18., 19., 20.
Slovenske železnice

Št. 055/99 Ob-3876
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, faks 175-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): odprti javni razpis brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje prostorov ca.
95,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor, Ko-
per.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: po razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: po razpisni dokumentaciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Čufarjeva ul.,
soba 10 pri Brigiti Majdič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 6. 1999 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za 7.000 SIT. Način plačila je ne-
gotovinski na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51, z oznako pred-
meta plačila – oznako razpisa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 15. ure
v vložišču RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 10. uri v petem nadstropju
RTV centra, soba 52/V.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po
razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisnih pogojih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do sklenitve po-
godbe.

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

– cena čiščenja na kvadratni meter (gle-
de na zahtevnost in pogostost čiščenja),

– reference (leto registracije, št. redno za-
poslenih delavcev, tehnološka opremljenost),

– plačilni pogoji,
– prilagodljivost potrebam naročnika in

odzvini čas,
– ostale zahteve določene v razpisni do-

kumentaciji.
18., 19., 20.

RTV Slovenija
Javni zavod

Ob-3877
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, 721-864.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izgradnja novega mostu čez
Savo v vasi Savica.

4. Kraj izvedbe: Območje Občine Bohinj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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: ponudbe ni možno deliti na po-
samezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bo-
hinjska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine Bo-
hinj, št. 51540-630-50267.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. dan po objavi v Urad-
nem listu RS (dan izida Uradnega lista RS se
ne šteje) do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska ce-
sta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje), ob
13. uri v sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska
cesta 35, Bohinjska Bistrica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do roka za odpi-
ranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce – 10%, skupna vrednost razpisanih del –
60%, ustreznost delovnih sredstev – 10%,
rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%, poseb-
ne ugodnosti – 5%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Občini Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

19., 20.
Občina Bohinj

Ob-3941
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, 064/714-684.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje gozdnih cest
na področju Občine Radovljica, v zaseb-

nih in državnih gozdovih v letu 1999.
Ocenjena vrednost 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Radov-
ljica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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: ponudbe ni možno deliti na po-
samezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove RS, OE Bled, Ljubljanska
cesta 19, 4260 Bled.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zavod za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: deseti dan po tej objavi
(dan izdaje Uradnega lista RS se ne šteje) do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenj-
ska 19, 4240 Radovljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
deseti dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 12.30 v sejni sobi
Občine Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Ra-
dovljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do roka za odpi-
ranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce – 10%, skupna vrednost razpisanih del –
60%, ustreznost delovnih sredstev – 10%,
rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%, poseb-
ne ugodnosti – 5%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.

19., 20.
Občina Radovljica

in Zavod za gozdove OE Bled

Št. 0048-308/44-99 Ob-3942
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvajanje civilne službe kot
nadomestilo vojaškemu roku (v nadaljeva-
nju – nadomestna civilna služba).

Stroški izvajanja nadomestne civilne služ-
be so ocenjeni v višini 1.507 SIT na dan za
posameznega državljana, ki je na izvajanju
nadomestne civilne službe.

4. Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila te storitve ni predpisa-
na za specifičen poklic.

Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu
roku se lahko izvaja v sistemu za zaščito,
reševanje in pomoč oziroma v vladnih in ne-
vladnih organizacijah, ki opravljajo reševalno
in humanitarno ali drugo dejavnost, ki je jav-
nega pomena.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o vojaški dolžnosti (Ur. l. RS, št.
18/91 in 74/95),

– zakon o varstvu pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94),

– zakon o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97 in
87/97),

– zakon o spremembah in dopolnitvah za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 34/98 in 91/98),

– uredba o uveljavljanju ugovora vesti vo-
jaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe
(Ur. l. RS, št. 34/96),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),

– pravilnik o postopkih za izvajanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
91/98 in 9/99),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 1/98),

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti ime osebe, odgovorne za vo-
denje in nadzor dela državljanov na opravlja-
nju nadomestne civilne službe, ki ima ustrez-
no kvalifikacijo in sposobnosti za vodenje in
nadzor nad opravljanjem civilne službe.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudniki lahko ponudijo samo raz-
pisano variantno ponudbo, drugih variant po-
nudbe naročnik ne bo upošteval.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo praviloma za
čas 2 let.

Predvideni datum pričetka izvedbe stori-
tve je 1. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Urad za upravo
notranje zadeve – Sektor za državljanska stra-
nja, Beethovnova 3, 1501 Ljubljana, kon-
taktna oseba Stanislav Rupnik, tel.
172-46-93.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 2.000 SIT, način pla-
čila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-44-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 1999, najkasneje
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999, ob 9. uri, na lokaciji: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana – predavalnica 3.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ponudnikom, ki bodo
izbrani za izvajanje civilne službe, oziroma, ki
jim bo priznan status organizacije ali službe,
v kateri se bo izvajala civilna službe kot nado-
mestilo vojaškemu roku, se povrnejo stroški
izvajanja civilne službe v višini, kot velja za
vojake na služenju vojaškega roka.

Plačilo stroškov iz prejšnjega odstavka za-
gotavlja Ministrstvo za obrambo na podlagi
izstavljenih računov, ki jih predhodno potrdi
naročnik.

Rok plačila stroškov iz prvega odstavka
te točke je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o izvajanju civilne
službe kot nadomestilo vojaškemu roku, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javnem razpisu lahko sodelujejo organiza-
cije in službe, ki v skladu z zakonom o vo-
jaški dolžnosti (Ur. l. RS, št. 18/91 in 74/95)
sodelujejo v sistemu za zaščito in reševanje
in pomoč oziroma vladne in nevladne organi-
zacije, ki opravljajo reševalno in humanitarno
ali drugo dejavnost, ki je javnega pomena.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti kraj-
ši od 150 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo za izvajanje razpisane storitve izbral

ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz
razpisne dokumentacije.

18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2.0.-1473/99 Ob-3943
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

a) izdelava projektov PGD, PZI pero-
na na postaji Radohova vas; ocenjena
vrednost naročila: 750.000 SIT,

b) izdelava projektov PGD, PZI pero-
na na postaji Ivančna Gorica; ocenjena
vrednost naročila: 750.000 SIT,

c) izdelava projektov PGD, PZI pero-
na na postaji Ljubljana–Rakovnik; oce-
njena vrednost naročila: 750.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: postaje Radohova vas,
Ivančna Gorica in Ljubljana–Rakovnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko ponudi izvedbo
enega ali vseh treh ločenih projektov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 meseca.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Grad-
bena dejavnost, Kolodvorska 11, Ljubljana,
kontaktna oseba je Branka Potočnik-Kranjc,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 061/29-14-590.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu 5.000
SIT na žiro račun št. 50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 8. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana (steklena
dvorana).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 5% ocenjene razpi-

sane vrednosti in mora veljati do poteka op-
cije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje in plačila
se bodo izvajala v skladu z določili zakona o
izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 31/98 in 34/98), navodili o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 17/98) in
v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

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

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno kadrovsko se-
stavo in opremljenostjo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudb
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena – 40%,
– reference ponudnika – 40%,
– rok dokončanja del – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika pri Branki Potočnik-Kranjc,
univ. dipl. inž. gradb.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 49/1-99 Ob-3944
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja elektro in strojna šola Kranj,
Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, faks
064/380-40-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje šolskih prostorov
in športne dvorane, v izmeri 7.854 m2 z
okolico in materialom za čiščenje.

Ocenjena vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: stavba in okolica šole ter
športne dvorane na naslovu Kidričeva cesta
55, 4000 Kranj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanje (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne ose-
be, ki bodo oddale ponudbo morajo navesti
imena, naslove in strokovne kvalifikacije
oseb, odgovornih za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celotno storitev.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti v
celoti v skladu z razpisno dokumentacijo, va-
riante niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi samo
svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitve
je 1. 9. 1999, datum dokončanja storitve
31. 8. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu naročnika, Kidri-
čeva cesta 55, v tajništvu šole pri Branki
Zadnikar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago od 24. 5. 1999 do 11. 6.
1999 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o plači-
lu v znesku 5.000 SIT na ŽR naročnika:
51500-603-30229.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele na naslov naročnika do
14. 6. 1999 do 12. ure. Prevzemnica po-
nudb je Branka Zadnikar.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe v zaprtih kuvertah z
oznako “Za javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za čiščenje šolskih prostorov
in športne dvorane z okolico in z materialom
za čiščenje – ponudba, ne odpiraj” in števil-
ko Uradnega lista RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
komisija bo odprla ponudbe dne 14. 6. 1999
ob 12. uri, na naslovu SESŠ Kranj, Kidričeva
c. 55, 4000 Kranj, sejna soba št. 213. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri jav-
nem odpiranju ponudb in niso registrirani za-
stopniki, morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vredno-
sti z veljavnostjo do 24. 7. 1999 ter ustrezna
izjava banke za odobritev garancije za dobro
izvedbo del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno doku-
mentacijo ponudnik mesečno izstavlja raču-
ne, rok plačila je 15 dni od izstavitve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o skupnem oprav-
ljanju storitev za dobo 5 let.

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 registriran kot samostojni
podjetnik ali gospodarska družba, ostale zah-
teve so razvidne iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 24. 7. 1999.

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

a) cena – ovrednoteno z 90%,

b) reference – ovrednoteno z 10%.
18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: predhodne
objave namere o naročilu ni bilo.

20.
Srednja elektro in strojna šola Kranj

Št. 011-04-20/98 Ob-4014
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: PGD, PZI modernizacije ce-
ste R 3-696 Graška gora–Šmiklavž.

Ocenjena vrednost: 4,825.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Graška gora–Šmiklavž.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 2 meseca po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Druž-
ba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko porav-
najo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo do 7. 6. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – PGD, PZI modernizacija ceste
R3-696 Graška gora–Šmiklavž.” – M. M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (Joint venture) z opredelitvijo in poob-
lastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Metka Marin-
ček, univ. dipl. inž. grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-4016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;
faks 061/178-49-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega naslednje na-
loge in sicer:

3.1 vzdrževanje in posodobitev pro-
gramske opreme in baz podatkov Regi-
stra prostorskih enot ter uvedba novih
vrst prostorskih enot v Register prostor-
skih enot.

Predvidena vrednost naročila je
16,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

(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 storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpi-
sni dokumentaciji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, do-
končanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 6. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negoto-
vinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: nalogo 3.1 v celoti fi-
nancira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce. Njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna 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 mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 11. 6. 1999 po
9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so dolo-
čena 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: prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 64000-0007/99 Ob-4033
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, faks 061/777-679.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Ivančna Gorica za šolski
leti 1999/2000 in 2000/2001 za šoli:

OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri
Stični.

Orientacijska vrednost celotnega naroči-
la znaša 40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ivančna Gorica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic: pre-
voze lahko opravljajo za dejavnost registrirani
prevozniki s svojimi ali najetimi vozili z licenco
za prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko podajo prevoze
za posamezne ali za vse šole oziroma relaci-
je navedene v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v ok-
viru razpisnih pogojev ponudi variantne pred-
loge organizacije prevozov za posamezno
razpisno postavko.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 1999 do
junija 2000 in od septembra 2000 do junija
2001, vse dni po šolskem koledarju za šol-
ski leti 1999/2000 in 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica (referat za družbene dejavnosti, Bo-
gomir Sušič), tel.061/778-385.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

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

predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 12. uri, sejna soba županstva
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% skup-
ne orientacijske vrednosti ponujene storitve, na-
vedene v ponudbi. Rok trajanja garancije je
enak roku veljavnosti ponudbe tj. 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po opravljenem
delu v zakonskem roku.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 21. 6. 1999.

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

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponujena cena,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru ok-

vare vozila ali bolezni voznika,

– druge ugodnosti, kolikor jih ponudnik
nudi učencem na rednih avtobusnih linijah ali
morebitne ugodnosti šolam pridrugih prevo-
zih, ki niso predmet razpisa.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo informacije v zvezi z naroči-
lom na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica (kont. oseba Bogomir Sušič)
tel. 061/778-385. Podrobnejše informacije
o prevozih za posamezno šolo dobijo ponud-
niki pri ravnatelju šole.

19., 20.
Občina Ivančna Gorica

Ob-4042
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavalleje-
va 3, 6000 Koper, faks 066/273-118.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Koper, Dellavallejeva 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: notranja oprema, ki je predvi-
dena po fazah in v posameznih enotah
Zdravstvenega doma.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo
se ne deli na posamezne skupine.

4. Datum dobave, če je predvideno:
29. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 8. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko, s pooblastilom za dvig, dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
uprava – tajništvo, III. nadstropje, kontaktna
oseba Nadja Buzečan, faks 066/273-118,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun naročnika št.
51400-603-31408 s pripisom: “za razpisno
dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo pred-
ložiti svoje ponudbe do 11. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Koper, Del-
lavallejeva 3, 6000 Koper, uprava – tajniš-
tvo, prevzemnica Nadja Buzečan.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1999 ob
12. uri v pisarni direktorja Zdravstvenega do-
ma Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, III.
nadstropje.

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 naročila. Bančna garancija za re-
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Zbiranje predlogov

Št. 11/2-99 Ob-3981
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-96-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro dobavitelja z zbi-
ranjem predlogov.

3. (a) Kraj dobave: fco skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sredstva za izboljšanje
prehodne upornosti ozemljil, količina raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-
čilo v celoti.

(č) Ocenejna vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Datum dobave: pričetek takoj po pod-
pisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.

snost ponudbe mora veljati do vključno datu-
ma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: vsaka pravna ose-
ba ali fizična oseba, ki je registrirana za de-
javnost, ki je predmet razpisa in ima vsa pred-
pisana dovoljenja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom,
samo pisne, se dobijo na naslovu naročnika,
navedenim pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Koper

Ob-4060
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2,
Kranj, Slovenija; telefon 064/370-100; tele-
faks: 064/370-311.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov, ocenjena vrednost: 7.500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
– Zlato polje 2, Kranj, v izmeri 3.418 m2,
– Titova 73, Jesenice v izmeri 403 m2,
– Kapucinski trg 7, Škofja Loka, v izmeri

137 m2,
– Kranjska cesta 13, Radovljica, v izmeri

165 m2,
– Blejska cesta 10, Tržič, v izmeri 94 m2.
5. Navedba o tem, ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni za izvajanje del čiščenja poslov-
nih prostorov, imajo ustrezno število delav-
cev za izvajanje del rednega čiščenja, glo-
binskih čiščenj in izdelavo zaščitnih prema-
zov in je registriran za opravljanje navedenih
storitev.

6. Navedba  posamičnih  delov  storitve,
če  se  lahko  ponudniki  potegujejo  tudi
samo za del storitev: ponudniki morajo po-
nudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.

7. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 31. 8.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenija,
Območna enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj,

Milojka Sajovic tel. 064/370-203 in Gorda-
na Indihar Veličkovič tel. 064/370-305.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 6. 1999 do
12. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato
polje 2, Kranj, priporočeno po pošti ali oseb-
no na sedežu naročnika, vložišče soba 19.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
čiščenje poslovnih prostorov“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 7. 6.
1999 ob 12. uri v sejni sobi v 2. nadstropju,
na naslovu Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato
polje 2, Kranj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
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 mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999 ob
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): določe-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni s pisnim
sklepom do 16. 6. 1999.

19., 20.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Območna enota Kranj

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
koma Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik najkasneje do
11. 6. 1999 do vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na na-
slov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana ali oddajte osebno v vložišču
Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 v sobi št.
801, 8. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pri-
četkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 300.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansov ni, ponudbene cene so fiksne, pla-
čilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila:
1. učinkovitost oziroma ustreznost ponu-

jenega predloga glede na razpisane cilje
naročnika – do 20 točk,

2. vrednost izvedbe predloga, upošteva-
joč vse spremljajoče stroške (naročnik bo
pri ocenjevanju predlogov primerjal ponud-
bene vrednosti z vključenim davkom).

Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z
80 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenje-
ne z dvema točkama manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo. (1% višja cena, dve
točki manj) – do 80 točk.

Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 0048-308/48-84-97 Ob-3890
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe
za dobavo informacijske opreme, glede na
sposobnost, priznano z javnim razpisom za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, doba-
viteljev in vzdrževalcev telekomunikacijske
opreme, opreme tehničnega varovanja, in-
formacijske opreme, informacijsko teleko-
munikacijskih kabelskih sistemov in siste-
mov za neprekinjeno napajanje (Ur. l. RS,
št. 18/98 in 22/98).

3. Datum izbire: sklep o izboru najugod-
nejšega ponudnika je bil sprejet dne 16. 4.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k oddaji ponudbe je
prispelo 5 veljavnih in popolnih ponudb. Na-
ročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval
seštevek doseženih točk, na podlagi pon-
deriranih meril, ki so jih ponudbe dosegle
(za vzdrževanje in servisiranje v garancij-
skem in pogarancijskem roku ter zagotav-
ljanje rezervnih delov na področju Republi-
ke Slovenije; za kadrovsko zasedbo ponud-
nika za predmet javnega razpisa; za ustrez-
ne ateste; za ISO 9000; za poslovanje v
Sloveniji v preteklem letu za predmet javne-
ga razpisa; za poslovno zanesljivost dobavi-
telja in dosedanje izkušnje pri poslovanju;
za čas obstoja na SLO trgu za predmet jav-
nega razpisa; za reference doma in v tujini
in dokazila o zastopstvu oziroma poslovnem
odnosu s principalom) ob podelitvi sposob-
nosti na javnem razpisu za izbiro izvajalcev s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ter
seštevek doseženih točk na podlagi ponde-
riranih meril, ki so jih ponudbe dosegle (za
kvaliteto, zanesljivost, ustreznost tehničnim
zahtevam ter kompatibilnost z delujočo
opremo in sistemi; za ceno opreme, plačil-
ne pogoje in dobavne roke ter šolanje in
svetovanje uporabniku in predloženo stro-
kovno literaturo), v prvem pozivu k ponudbi.
Upoštevajoč vsa ponderirana merila iz raz-
pisne dokumentacije, je najugodnejšo po-
nudbo predložil ponudnik Intertrade ITS,
d.d. in bil izbran za dobavo informacijske
opreme, ki je predmet tega poziva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolod-
vorska 9, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

– tračna DAT DDS-3 enota (IBM
12/246B), 2 kosa,

– tračni podatkovni medij (3M DDS-3
trakovi), 10 kosov,

– Microsoft Windows NT Server 4.0
(OLP B), 1 kos,

– Microsoft Exchange Server 5.5
(OLP B), 1 kos,

– ARC Serve IT 6.6. Workgroups (pol-
ni paket), 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 615.647 SIT
brez prometnega davka.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ne
nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 891.862 SIT brez prometnega davka,
615.647 SIT brez prometnega davka.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 18 z dne 6. 3.
1999, Ob-1057 in Uradni list RS, št. 22 z
dne 20. 3. 1999, Ob-1287 (popravek).

13.
14. Datum  poziva  k  oddaji  ponudbe:

18. 3. 1999.
Republika Slovenija

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 398/99 Ob-3889
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu ZJN.

3. Datum izbire: 26. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna končna cena, kakovost
blaga, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina 1 – meso in mesni izdelki:
1. Sabotim, d.o.o., Muratova 15,

2000 Maribor,
2. Mesarstvo Nikl Kristijan, s.p., Bet-

navska 122, 2000 Maribor,
3. Košaki TMI, d.d., Maribor, Oreško

nabrežje 1, 2000 Maribor;
– skupina 2 – mleko in mlečni izdelki:

1. Mariborska mlekarna, d.d., Osoj-
nikova 5, 2000 Maribor,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana,

3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče;

– skupina 3 – kruh in pekovski izdelki:
1. Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-

der 2, 2000 Maribor,
2. Pekarna Jager, d.o.o., Ul. Kraljevi-

ča Marka 6, 2000 Maribor,
3. Delacorda, d.o.o., Pekarna Tinka-

ra, Ul. Pohorskega bataljona 11, 2314
Zgornja Polskava,

4. A & V Lešnik, d.o.o., Miklavška pe-
karna, Nad izviri 24, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju;

– skupina 4 – moka, mlevski izdelki in
testenine:

1. Žito PT, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,

2. Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaš-
ka c. 30, 2000 Maribor,

3. Petlja, d.o.o., Ptuj, Ob Dravi 3/a,
2250 Ptuj,

4. Delacorda, d.o.o., Pekarna Tinka-
ra, Ul. Pohorskega bataljona 11, 2314
Zgornja Polskava;

– skupina 5 – zamrznjena živila:
1. Sabotim, d.o.o., Muratova 15,

2000 Maribor,
2. API Trade, d.o.o., Mlajtinci 37/a,

9226 Moravske Toplice,
3. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2250

Ptuj,
4. Žito PT, d.d., Šmartinska 154,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Lizike

Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, fran-
co skladišče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki po skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. moka, mlevski izdelki in testenine,
5. zamrznjena živila,

za dobo 12 mesecev, od 1. 5. 1999
dalje.

7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-
nudbo ponudnikov.

8.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina 1: 23,736.850 SIT in

18,938.970 SIT;
– skupina 2: 7,510.168,50 SIT in

6,197.965 SIT;
– skupina 3: 6,238.400 SIT in

5,011.500 SIT;
– skupina 4: 2,100.000 SIT in

2,007.731 SIT;
– skupina 5: 3,472.274 SIT in

2,639.390 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Št. 2/99 Ob-3914
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ul. talcev 9.

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

3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost ponudbe in tehnološke zna-

čilnosti, glede na kvaliteto aparata, servis in
reference dobavitelja – 60%,

– cena – 30%,
– plačilni pogoji – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MEVI, d.o.o., Ul. Kirbiševih
93, Miklavž na Dravskem polju.

6. (a) Kraj dobave: fco Dispanzer za že-
ne – Vošnjakova 4, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvočni aparat za po-
trebe obstetricije in ginekologije.

7. Pogodbena vrednost: 15,373.248
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,618.660,80 SIT, 15,373.248 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2699.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca, Maribor

Št. 393/99 Ob-3915
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference ponudnika – 40%,
– ponudbena cena – 60%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Uninvest, d.o.o., Ferrarska
14, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in zagon diesel-
električnega agregata kontejnerske iz-
vedbe za zunanjo montažo in zagon ter
montažo in zagon sistema za nepreki-
njeno napajanje (UPS) Kliničnega cen-
tra Ljubljana, z vsemi gradbenimi, grad-
beno obrtniškimi in instalacijskimi deli
po načelu “funkcionalni ključ v roke”.

7. Pogodbena vrednost:
110,771.973,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 127,250.317 SIT, 110,771.973,30
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. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1509.

Klinični center Ljubljana

Ob-3916
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 0–42 točk, kvaliteta 0–40
točk, garancijski rok 0–10 točk, dobavni
rok 0–4 točke, reference 0–4 točke. Mož-
no število točk je 100.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380
Slovenj Gradec.

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

7. Pogodbena vrednost: 10,939.863
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,178.682,20 SIT, 10,939.863 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999,
Ob-2296.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-3917
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Poljčane, Dravinjska c. 26, 2319 Poljča-
ne.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN, in sicer po
naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zmrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo je bilo dodeljeno z upo-
števanjem kriterijev: konkurenčnost cene,
kakovost blaga, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
Petrovče, za skupino 1,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-
ljana, za skupino 1,

3. Mesnine Žerak, s.p., Rogatec, za
skupino 2,

4. Bistriške mesnine, d.d., Slov. Bi-
strica, za skupino 2,

5. Mercator SVS, d.d., Ptuj, za skupi-
no 3, 4, 7, 8, 9 in 12,

6. TP Planika, d.d., Slovenska Bistri-
ca, za skupino 5, 7 in 12,

7. Dobršek Štefan, kmet, Sp. Jabla-
ne, za skupino 7/11,

8. Podjetje Nektar, d.o.o., Črnuče, za
skupino 8,

9. Žito PT pekar. in testeninarstvo,
d.d., Ljubljana, za skupino 9, 10 in 11,

10. Pekarna Boč, Peter Koren, s.p.,
Zbelovo, za skupino 9,

11. Kruh-pecivo, d.d., Maribor, za
skupino 11.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Poljča-
ne, Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago iz raz-
pisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,010.009 SIT, 51.324 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: 2 po-
nudbi sta bili nepopolni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Osnovna šola Poljčane, p.o.

Ob-3918
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Stična, C. II. grupe odredov 38, 1295
Ivančna Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mariborske mlekarne, d.d., Osojni-

kova ul. 5, 2000 Maribor,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– Pikl, d.o.o., Pleše 6, 8362 Hinje

(od tč. 3 do 6),
– Klemenčič Andrej, s.p., Mesarstvo,

Šentvid pri Stični 68, 1296 Šentvid pri Stič-
ni (točke 1, 2 in od 7 do 10);

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Brumec Ručigaj, Testenova 55, Lo-
ka Mengeš;

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec

7d:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
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– Drago Bulc & Co., d.n.o., Kolod-
vorska 16, 1000 Ljubljana,

– Mercator KZ Stična, C. II. grupe odre-
dov 17, 1295 Ivančna Gorica (točka 14),

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – razpisni obrazec 7f:

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (tč. 1
do 3),

– Droga Portorož, d.d., Obala 27,
6320 Portorož (tč. 4 in 5),

– Mercator KZ Stična, C. II. grupe odre-
dov 17, 1295 Ivančna Gorica (točka 6 in 7),

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto (točke 8 do 10);

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.d., To-

varniška 7, 5270 Ajdovščina (od tč. 1 do 15),
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto,
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-

sni obrazec 7i:
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Grosuplje, d.d., Gasilska

c. 2, 1290 Grosuplje;
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in

slaščičarski izdelki – razpisni obrazec 7j:
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Grosuplje, d.d., Gasilska

c. 2, 1290 Grosuplje,
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstru-

ge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152,

1000 Ljubljana (točke 7 in 9),
– Don Donats, d.o.o., Metlika, Pšev-

ska c., p. p. 546, 4001 Kranj;
12. ostalo prehrambeno blago – raz-

pisni obrazec 7k:
– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (vse
točke, razen 2 in 3),

– Droga Portorož, d.d., Obala 27,
6320 Portorož (tč. 2 in 3).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Stična,
C. II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Go-
rica.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.

8.
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,575.232,92 SIT, 680.400 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: 1 po-
nudba oddana v neustrezno označeni ku-
verti, 1 ponudba prepozno oddana, 5 po-
nudb je bilo nepopolnih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1028.

Osnovna šola Stična,
Ivančna Gorica

Št. 188/99 Ob-3919
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-vars-

tveni zavod Rogaška Slatina, Kozjanskega
odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 24. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (pri čemer ne bo odločil,
da je obvezno najnižja cena najugodnejša),
dobavni rok, reference o dosedanjem
opravljanju enakih storitev, dodatne ugod-
nosti ponudnika. Vsa merila so v enakem
razmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih akrtiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
Ljubljana,

2. Meja, Kmetijsko podjetje Šentjur,
d.d., Leona Dobrotinška 3, Šentjur,

3. Lah Kristjan, Mladinska ulica 19,
Polskava,

4. Kruh pecivo, Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.d., Jožice Flander 2, Maribor,

5. Bokalič Franc, Zdole 20, Kozje,
6. Frančišek Pernat, Župečja vas 14,

Lovrenc na Dravskem polju,
7. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
8. Klasje MPP Celje, d.d., Prešerno-

va 23, Celje,
9. Droga Portorož, d.d., Obala 27,

Portorož,
10. Jelša, d.d., Aškerčev trg 14,

Šmarje pri Jelšah,
11. PPS Pekarna Ptuj, d.d., Rogoz-

niška 2, Ptuj,
12. Pekarna Rogaška, Sisinger Ivan,

s.p., Kidričeva 55, Rogaška Slatina,
13. Mariborska mlekarna, d.d., Osoj-

nikova 5, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-

vod Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda
2, 3250 Rogaška Slatina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 9,650.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11., 12., 13.

Javni VVZ Rogaška Slatina

Ob-3920
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Trbov-

lje, Rudarska 10/a, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročila so bila dodeljena z upo-
števanjem kriterijev: cena (najcenejša po-
nudba ni nujno najugodnejša), kvaliteto in
pestrost ponudb, dobavne roke, reference
o dosedanjem opravljanju enakih storitev,
dodatne ugodnosti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Mercator Ljubljana (I., II., III., VI. skupi-
na),

– Agromak Zagorje (I., II. skupina),
– Brumec Ručigaj Mengeš (IV. skupina),
– Mariborska mlekarna Maribor (IV., X.

skupina),
– Žito Pekarstvo Ljubljana (V. skupina),
– KZ Laško (VII., XI. skupina),
– Prekoršek Vojnik (VII., VIII. skupina),
– Jurmes Trbovlje (VII., VIII., IX. skupi-

na),
– Mlekarna Celeia Petrovče (X. skupi-

na),
– TP Center Celje (XII., XIII. skupina),
– Fructal Ajdovščina (XII. skupina),
– Žana Žalec (XII. skupina).
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Trbovlje, Ru-

darska 10/a, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: razvidna je iz razpisne do-
kumentacije.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. skupina – sadje, sveže, suho:

2,137.401 SIT – 2,050.500 SIT,
II. skupina – sveža zelenjava: 2,094.322

SIT – 1,853.650 SIT,
III. skupina – suhe stročnice: 147.277

SIT (en ponudnik),
IV. skupina – zamrznjena zelenjava in

sadje: 778.905 SIT – 586.147 SIT,
V. skupina – kruh in pekovsko pecivo:

2,527.580 SIT – 1,750.960 SIT,
VI. skupina – mlevski izdelki in testeni-

ne: 416.877 SIT (en ponudnik),
VII. skupina – sveže meso: 5,102.653

SIT, 4,793.800 SIT,
VIII. skupina – izdelki iz mesa:

1,220.822 SIT – 988.366 SIT,
IX. skupina – zajčje meso: 551.770 SIT

– 534.980 SIT,
X. skupina – mleko in mlečni izdelki:

3,126.493 SIT – 2,479.182 SIT,
XI. skupina – jajca: 284.960 SIT –

229.280 SIT,
XII. skupina – sokovi, sirupi: 1,245.906

SIT – 959.517 SIT,
XIII. skupina – splošno prehrambeno bla-

go: 3,467.171 SIT (en ponudnik).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Vrtec Trbovlje

Št. 2/99-571 Ob-3921
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika, garancija,
servisiranje, tehnične karakteristike, plačilni
pogoji in cena. Utemeljitev izbire: najvišje
število točk po navedenih merilih.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes analitika, Celovška
73, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZD Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža he-
matološkega analizatorja.

7. Pogodbena vrednost: 6,825.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,053.576 SIT, 6,825.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22-23 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2468.

JZ Zdravstveni dom Celje

Ob-3922
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Ivana Skvarče, C. 9. avg. 44, 1410 Za-
gorje ob Savi.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročila so bila dodeljena z upo-
števanjem kriterijev: cena, kvaliteta izdel-
kov, dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa, lastna pro-
izvodnja, posebne ugodnosti, ki jih ponuja
ponudnik, plačilni rok, celovitost opisa,
skladnost vsebine ponudbe z zahtevami na-
ročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Ljubljanske mlekarne Ljubljana (I. sku-
pina),

– Mariborska mlekarna Maribor (I. sku-
pina),

– ABC TGM Trbovlje (II. skupina),
– Jurmes Šentjur (II. in IV. skupina),
– Mercator Ljubljana (III., V., VI., VII.,

VIII., IX., X. in XII. skupina),
– Brumec Ručigaj Mengeš (III. in VI. sku-

pina),
– KZ Laško (IV. skupina),
– Kolinska Ljubljana (VII. in XII. skupina),
– Fructal Ajdovščina (VIII. in XII. skupi-

na),
– Žito Ljubljana (IX., X. in XI. skupina),
– Rampek Ljubljana (XI. skupina),
– Klasje Celje (XI. skupina).
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Skvar-

če, Zagorje ob Savi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: razvidna je iz razpisne do-
kumentacije.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:

3,240.000 SIT – 2,490.000 SIT,
II. skupina – meso in mesni izdelki:

2,106.000 SIT – 2,024.000 SIT,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe:

290,000 SIT – 207.000 SIT,
IV. skupina – jajca: 20.000 SIT – 16.000

SIT,

V. skupina – olja in izdelki: 146.000 SIT
– 102.000 SIT,

VI. skupina – sveža zelenjava in sadje:
980.000 SIT (en ponudnik),

VII. skupina – zamrznjena in konzervira-
na zelenjava in sadje: 269.000 SIT –
235.000 SIT,

VIII. skupina – sadni sokovi: 3,496.000
SIT – 3,137.000 SIT,

IX. skupina – žita, mlevski izdelki in te-
stenine: 73.000 SIT (en ponudnik),

X. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
65.000 SIT – 49.000 SIT,

XI. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi: 5,714.000 SIT
– 3,486.000 SIT,

XII. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go: 369.000 SIT – 363.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Osnovna šola Ivana Skvarče,
Zagorje ob Savi

Št. 721-4/99 Ob-3923
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kvaliteta,
– cena,
– reference ponudnika s področja jav-

nega naročila (od 1996 dalje),
– ustreznost čevljev za potrebe teren-

skega dela,
– dobavni rok,
– celovitost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Alpina, d.d., Žiri, Strojarska
2, 4226 Žiri.

6. (a) Kraj dobave: območne enote ZGS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: težji model čevljev 350 ko-
sov, lažji model čevljev 300 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 11,617.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,063.750 SIT, 4,182.517,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 1329 Ob-3924
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Vuzenica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuze-
nica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tve.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,

– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Mariborska mlekarna, Osojnikova

5, 2000 Maribor – 26,5 t,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 9, 3301

Petrovče – 23,3 t;
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– Vezonik Commerce, d.o.o., Pohor-

ska ulica 4, 2360 Radlje ob Dravi – 23 t,
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka – Mengeš – 20 t,
– Mariborska mlekarna, Osojnikova

5, 2000 Maribor – 19 t,
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetija Grace, Vuhred 85, 2365

Vuhred – 22 t,
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, 2370

Dravograd – 20,5 t,
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000

Murska Sobota – 20 t,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, 2370

Dravograd – 23,9 t,
8. sadni sokovi in sirupi – razpisni

obrazec 7g:
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, 2370

Dravograd – 24 t,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, 2370

Dravograd – 21,8 t,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7i:
– Pekarna Hlebček, Vič 10b, 2370

Dravograd – 25 t,
11. ostalo prehrambeno blago – raz-

pisni obrazec 7j:
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, 2370

Dravograd – 24 t.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vuze-

nica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. mleko in mlečni izdelki –

1,750.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,500.000

SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 261.000

SIT,
4. jajca – 136.000 SIT,
5. olja in izdelki – 365.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,262.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava in sadje – 177.000 SIT,
8. sadni sokovi – 250.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,500.000 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 3,900.000 SIT,
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11. ostalo prehrambeno blago –
570.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 14,600.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,571.905 SIT, 74.160 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999.

Osnovna šola Vuzenica

Ob-3925
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji, ovred-
notena s točkami.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: skladno s 3. členom ZJN je
bilo razpisano reševalno vozilo.

A) Osnovno vozilo:
1. bencinski motor nad 140 KM,
2. dolžina vozila nad 480 cm,
3. ABS zavorni sistem,
4. ustrezna klimatizacija prostora –

hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
5. nastavljivi nivo vzmetenja,
6. servo volan,
7. signalne naprave, sirene in utripa-

joče modre luči,
8. zunanje označbe vozila,
9. antena z UKV instalacijo,
10. garancija proizvajalca vozila,
11. pogon 4 × 4.

B) Ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora –

hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
2. predelna stena iz zatemnjenega

stekla s pomičnim oknom,
3. v bolniškem prostoru do 2/3 za-

temnjena stekla,
4. nosila FERNO M 409-14 A z blazi-

no, pasovi in pritrditvijo,
5. podvozje za nosila FERNO M

50-2 A,
6. kardiološki stol FERNO M 40,
7. boks pod glavnimi nosili s pritrdi-

tvami za nosila in inkubator z možnostjo hi-
tre preureditve za transport petih sedečih
pacientov,

8. dva sedeža za pacienta s premič-
nim hrbtnim naslonom in naslonom za roke,
oblečena v usnje, s tritočkovnim pasom,

9. klop za 3 osebe, oblečene v usnje,
s tritočkovnimi pasovi,

10. kisik oprema s 5 l jeklenko,
11. imobilizacijska blazina št. 4,
12. sanitetni kovček FERNO 2272.

7. Pogodbena vrednost: 9,174.854 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 9,174.854 SIT, 8,892.100 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec edini nudi takojšnje plačilo
6,000.000 SIT ob podpisu pogodbe in os-
tanek kot kredit v 12 zaporednih mesečnih
obrokih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, št. 30/99,
Ob-1639.

Zdravstveni dom Hrastnik

Št. 8120/1999/1060 Ob-3948
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-

Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstna dela na objektih ELES,
– potrjene pozitivne reference ponudni-

ka in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Elektrovod Instalacije,
z.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: RTP Podlog, RTP Laš-
ko,

b) Vrsta in obseg dodeljenih del: Grad-
bena in elektromontažna dela pri zame-
njavi VN opreme.

7. Pogodbena vrednost: 22,144.643
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 13,167.427,99
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najnižje in najvišje po-

nudbe: 22,144.643 SIT, 25,307.055,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 14/99
z dne 12. 3. 1999, Ob-2352.

14.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 33 Ob-3949
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– potrjene pozitivne reference,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– ISO standard,
– vzdrževanje in kompatibilnost opreme,
– nadstandardnost,

– neurejenost ponudbene dokumentaci-
je (minus točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska c. 58, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vozliščna TK oprema,
skladno s specifikacijo.

7. Pogodbena vrednost: 28,727.204
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,006.701,20 SIT, 28,727.204 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št. 30/99.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 33 Ob-3950

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-32.

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

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– reference ponudnika za tovrstno opre-

mo na objektih ELES-a (10% delež),
– reference proizvajalca tovrstne opre-

me na objektih ELES-a (20% delež),
– ISO 9000 standard (2% delež),
– reference proizvajalca tovrstne opre-

me na objektih izven ELES-a (5% delež).
Nadstandardno merilo:
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (–5% delež).
Izbrani dobavitelji so po zgoraj navede-

nih merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izdelava in dobava jekle-
nih konstrukcij na DV 110 kV Podlog–
Mozirje.

7. Pogodbena vrednost: 31,444.954
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,618.875 SIT, 26,565.564,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Št. 33 Ob-3951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-32.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstno opremo na objektih ELES-a (5% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca tovrst-
ne opreme na objektih ELES-a (22% de-
lež).

Nadstandardna merila:
– kompatibilnost z obstoječo opremo

(13% delež),
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (–5% delež).
Izbrani dobavitelji so po zgoraj navede-

nih merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža optič-
nih uvodnih kablov in kabelske opreme
in montaža kabelskih spojk z meritvami
kabelskega sistema na DV 110 kV Pod-
log–Mozirje.

7. Pogodbena vrednost: 4,673.608,52
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,374.690,49 SIT, 4,673.608,52 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 33 Ob-3952
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-32.

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

3. Datum izbire: 28. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– reference ponudnika za tovrstna dela

na objektih ELES-a (15% delež),
– reference podizvajalcev za tovrstna

dela na objektih ELES-a (10% delež),
– reference ponudnika za tovrstna dela

izven ELES-a (7% delež),
– reference podizvajalca za tovrstna dela

izven ELES-a (5% delež).
Nadstandardno merilo:
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (–5% delež).

Izbrani dobavitelji so po zgoraj navede-
nih merilih prejeli najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: gradbena dela, montaža
jeklenih konstrukcij in elektromontažna
dela z montažo OPGW na DV 110 kV
Podlog–Mozirje.

7. Pogodbena vrednost:
148,099.317,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 189,300.056,27 SIT,
148,099.317,50 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 8173/1999/1141 Ob-4010
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-

Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– zagotavljanje kakovosti,
– skupna ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– reference lastnih kadrov ponudnika,
– reference zunanjih kadrov ponudnika,
– rok plačila,
– certifikat ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo:
a) izdelava prostorske dokumentacije -

lokacijskega načrta: Savaprojekt, d.d., Ce-
sta krških žrtev 59, 8270 Krško,

b) izdelava poročila o vplivih na okolje:
OIKOS, d.o.o., Šaranovičeva 36B, Vir pri
Domžalah, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije - lokacij-
skega načrta in poročila o vplivih na oko-
lje za objekt DV 2x400 kV Beričevo -
Krško, skladno s specifikacijo.

7. Pogodbena vrednost (s 6,5% promet-
nim davkom):

a) 54,155.250 SIT,
b) 11,395.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) 6,
b) 7.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be (s 6,5% prometnim davkom): a) najvišja
ponudba: 59,640.000 SIT, najnižja ponud-
ba: 31,950.000 SIT,

b) najvišja ponudba: 23,536.500 SIT,
najnižja ponudba: 11,395.500 SIT.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-4011
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,

Center za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (omejitev

vsebine):
Na poslovnem področju
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom - izločilni kriterij;
– registracija in obratovalno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe -
izločilni kriterij;

– izkazana zanesljivost pri poslovanju;
– izločilni kriterij: uveljavljena jamstva ter

izgubljene pravde, ki kažejo na nezaneslji-
vost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju - večkratna izkazana zamuda
pri dobavi in/ali pomanjkljiva podpora;

– reference ponudnika na razpisanem
področju:

– izločilni kriterij: odsotnost referenc;
– za programsko opremo široke potroš-

nje:
– 3 točke: reference v manjšem obsegu

in/ali pri manjših kupcih;
– 6 točk: reference v večjem obsegu in

pri večjih kupcih;
– kakovost opravljanja razpisanih storitev:
– 1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost poslovanja;
– 3 točke: več dokumentov, ki dokazu-

jejo kakovost poslovanja;
– 5 točk: postopek pridobivanja ISO cer-

tifikata na področju poslovanja;
– 10 točk: pridobljen ISO certifikat na

področju poslovanja.
Na finančnem področju
– stopnja pokritja kratkoročnih obvezno-

sti najmanj 0,8 - izločilni kriterij;
– izkazane blokade žiro računa - izločilni

kriterij;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti

in poslovni izid iz dejavnosti;
– 2 točki: finančna varnost - kapital pred-

stavlja polovico pasive;
– 2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejav-

nosti;
– za programsko opremo široke potroš-

nje: ponudnik lahko dobi na razpisu posel
do višine polmesečne realizacije za leto
1998, vendar največ do višine kapitala, iz-
kazanega ob bilanci stanja na dan 31. 12.
1998, zmanjšan za povprečno proncentual-
no vrednost deleža prihodka, doseženega
pri poslovanju z državnimi organi in lokalno
samoupravo glede na povprečno vrednost
celotnega prihodka za leti 1997 in 1998 po
naslednjih stopnjah:

– do 10%: 1; 10 - 20%: 0,9; 20 - 30%:
0,8; 30 - 40%: 0,7; 40 - 50%: 0,6; nad
50: 0;

– izločilni kriterij - če tako izračunana
vrednost ne doseže 5 mio SIT;

– za ostalo programsko opremo:
– letna realizacija manj kot 5 mio SIT -

izločilni kriterij.
Na področju kapacitet, opremljenosti in

kadrov
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– ustrezno število kadrov z ustreznimi
certifikati usposobljenosti za podporo: no-
ben redno zaposlen nima ustreznih certifi-
katov za ponujeno opremo - izločilni kriterij;
za vsakega nadaljnjega redno zaposlenega
z ustreznim certifikatom po 1 točko;

– zaposleni na področju ponudbe dose-
gajo najmanj 80% vrednosti povprečne pla-
če iz dejavnosti predmeta tega razpisa -
izločilni kriterij;

– izkušnje:
3 točke: povprečna delovna doba na

strokovnem področju od 2 do 5 let;
6 točk: povprečna delovna doba na

strokovnem področju od 5 do 7 let;
9 točk: povprečna delovna doba na

strokovnem področju nad 7 let;
Na področju poslovnih razmerij
– za vsako ponujeno programsko opre-

mo mora biti sklenjena veljavna pisna po-
godba, ki zajema celotno podporo proizva-
jalca, principala ali zastopnika opreme za
prodajo, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, garancijskimi pogoji in prenosom
pravic - odsotnost pomeni izločilni kriterij na
zadevnem področju;

Št. 533-04/2 Ob-4022

1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja končna cena in do-
bavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino – osebno vozilo za dežurno
službo ZD Kranj: Porsche Slovenija d.o.o.,
Bravničerjeva 5, 1000 Ljubljana.

Za skupino – osebno vozilo za dežurno
službo ZD Radovljica: Porsche Slovenija
d.o.o., Bravničerjeva 5, 1000 Ljubljana.

Za skupino – osebni vozili za splošno
medicino ZD Jesenice: Fiat Pančur d.o.o.,
Blejska Dobrava 1, Blejska Dobrava.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske.

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

7. Pogodbena vrednost: 8,856.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 mio SIT , 3,07 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19, z dne 26. 3. 1999, Ob-2164.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 533-03/2 Ob-4023

1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja končna cena in do-
bavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino – zobozdravstveni aparat za
ZP Kranj: Dentalia d.o.o., Celovška 197,
1000 Ljubljana.

Za skupino – zobozdravstveni aparat za
ZD Tržič: Dentalia d.o.o., Celovška 197,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni aparat –
2 kom.

7. Pogodbena vrednost: 6,038.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,63 mio SIT , 3,02 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19, z dne 26. 3. 1999, Ob-2163.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Zap. št. Ponudnik Naslov Kraj

1 Intertrade ITS d.d Kolodvorska 9 1000 Ljubljana

2 SOPHOS d.o.o. Zwitrova 20 Novo mesto

3 Simt d.o.o. Industrijska 5 1290 Grosuplje

4 Oracle d.o.o. Dunajska 156 1000 Ljubljana

5 Unistar d.o.o. Slomškova 27-29 1000 Ljubljana

6 Marand d.o.o. C. v mestni log 55 1000 Ljubljana

7 Gorenje Point d.o.o. Partizanska 12 3320 Velenje

8 Hermes Plus d.d. Šlandrova 2 1000 Ljubljana

9 ICOS d.o.o. Dunajska 51 1000 Ljubljana

10 Lancom d.o.o. Tržaška 63 2000 Maribor

11 MAOP d.o.o. Moškričeva 39 1000 Ljubljana

12 Sistemi SHIFT d.o.o. Vurnikova 2 1000 Ljubljana

13 Aster d.o.o. Nade Ovčakove 1 1000 Ljubljana

14 Gambit Trade d.o.o. Savska 3a 1000 Ljubljana

15 IBM Slovenija d.o.o. Trg Republike 3 1000 Ljubljana

16 Kompas Ingpos d.o.o. Tržaška 37 1000 Ljubljana

17 SRC Computers d.o.o. Tržaška 116 1000 Ljubljana

18 Skupina Atlantis d.o.o. Hajdrihova 28 1000 Ljubljana

– ponudnik mora imeti pri principalu naj-
višji možni status v RS, razen če obstaja
samo en ponudnik s takim statusom; v tem
primeru lahko uspejo tudi ponudniki z na-
slednjim nižjim statusom. Ponudbe vseh
ostalih ponudnikov bodo izločene.

Priznanje sposobnosti

– ponudnikom bo v okviru finančnih
omejitev priznana sposobnost v primeru, če
ne bodo izločeni na podlagi izločilnih kriteri-
jev in če bodo po zgornjih merilih zbrali
najmanj 19 točk za programsko opremo ši-
roke potrošnje ter najmanj 5 točk za ostalo
programsko opremo.

Merila za ocenjevanje materialne ustrez-
nosti ponudb

– v ponudbeni fazi razpisa bodo uporab-
ljena naslednja merila za ocenjevanje mate-
rialne ustreznosti, pri čemer bodo razmerja
med posameznimi merili določena v ponud-
benem delu razpisne dokumentacije:

Ocenjevalni

– dobavni rok,

– cena.

6. (a) Kraj dobave: Državni organi na
področju RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: programska oprema: vrsta
programske opreme za katero je bil ponud-
nik izbran je navedena v obvestilu ponudni-
kom, ki je dosegljiv na internetu na naslovu
http:/www.gov.si/razpisi.

7. Pogodbena vrednost: sukcesivne do-
bave na podlagi vsakokratnih predračunov.

8.

9. Število prejetih ponudb: 21.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: doba-
ve se bodo izvajale sukcesivno, glede na
potrebe naročnika.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 86, z dne 18. 12. 1998.

13.
Vlada RS, Center za informatiko
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 5-65/99 Ob-3886
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izbrani ponudnik je dosegel najvišje

število točk po razpisanih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: JVGP Kranj, Ul. Mirka Vad-
nova 5, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija korena zaje-
zitve akumulacije HE Moste.

7. Pogodbena vrednost:
44,452.684,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,363.514,68 SIT, 44,452.684,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Medvode

Št. 40/99 Ob-3887
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dor-

nava, Dornava 125, Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 20%,
– rok dokončanja – 10%,
– garancijski rok – 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti – 5%,
– izpolnjevanje ostalih pogojev – 5%,
– skupaj – 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Ptuj, Za-
grebška 49/a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnovitvena dela na
odsekih lokalnih cest in javnih poteh na
območju Občine Dornava.

7. Pogodbena vrednost: pogodba se
sklene v višini razpoložljivih sredstev.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-

bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): podizvajalcev ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 129,130.521,15 SIT,
123,401.182,67 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca:

– krajši rok izvedbe 45 dni,
– 3 leta garancije, 10 let za vgrajevane

materiale,
– odlog plačila možnost kreditiranja.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4.1999.

Občina Dornava

Št. 2/99-570 Ob-3888
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska
cesta 16, Šmarje pri Jelšah.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, rok ivzedbe
del, reference in plačilni pogoji. Utemeljitev
najvišje število točk po vseh merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo, projektiranje,
trgovina, GPT, d.o.o., KIT, Stritarjeva 19,
Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in za-
menjave oken v objektu ZP Šmarje pri
Jelšah in kritine na prizidku ZP Šmarje
pri Jelšah.

7. Pogodbena vrednost: 17,223.071
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,136.512,50 SIT, 15,529.278 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999,
Ob-2309.

JZ Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah

Št. 355/00-03/99 Ob-3889
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena pogodbenih del, strokovna
usposobljenost ponudnika in njegove refe-
rence, finančno stanje ponudnika, najkrajši
odzivni čas pri odpravi napak, tehnična
opremljenost ponudnika, dodatne ugodno-
sti pri ponudbeni ceni in plačilnih pogojih,
rok izvedbe, fiksnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

Sklop I: gradbena dela izgradnje vo-
dovoda Predmeja Col, odsek Sinji Vrh–
Gozd,

Sklop II: gradbena dela izgradnje vo-
dovoda Predmeja – hišni priključki.

7. Pogodbena vrednost:
156,811.410,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop I: 88,222.791 SIT, 74,595.563

SIT,
– sklop II: 96,968.791 SIT, 69,901.084

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2310.

Občina Ajdovščina

Ob-3911
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje, Celjska cesta 3, 3210 Slo-
venske Konjice.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik dosega najvišjo
stopnjo razpisanih meril, vezanih na vred-
nost ponudbe in referenc pri podobnih de-
lih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj, d.d., Znida-
ričevo nabrežje 11, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je, desnobrežni kanal Slovenske Konji-
ce – podaljšek do stare struge Polenši-
ce, vključno s spremljajočimi objekti.

7. Pogodbena vrednost: 14,034.203
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,832.664 SIT, 14,034.203 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice

Št. 231/1999 Ob-3912
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za kul-

turo, izobraževanje in šport Ajdovščina, IV.
prekomorske 1, 5270 Ajdovščina.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena pogodbenih del,
strokovna usposobljenost ponudnika in nje-
gove reference, tehnična opremljenost po-
nudnika, dodatne ugodnosti pri ponudbeni
ceni in pri plačilnih pogojih, rok izvedbe
del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina,
Vipavska 3, Ajdovščina.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija in razširi-
tev strojnice na Letnem kopališču Poli-
ce.

7. Pogodbena vrednost: skupna vred-
nost 45,062.527,50 SIT brez vključenega
PD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,727.386,34 SIT, 45,062.527,50
SIT brez vključenega PD.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Zavod za kulturo, izobraževanje
in šport Ajdovščina

Ob-3913
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je predložil popolno po-
nudbo, ima ustrezne reference na področju
antikorozijske zaščite nosilnih jeklenih kon-
strukcij in jeklenih železniških mostov. Izva-
jalec razpolaga in je v ponudbi predložil zah-
tevano tehnologijo za izvedbo razpisanih del
ter je tudi cenovno in rokovno najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TEKOL, d.d., Ulica Pohor-
skega bataljona 14, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

1. izvedba antikorozijske zaščite
jeklenega železniškega mostu v km
570+807 proge Ljubljana–Sežana,

2. izvedba antikorozijske zaščite in
izdelava novih hodnikov jeklenega že-
lezniškega mostu v km 9+963 proge
Divača (Prešnica)–Koper.

7. Pogodbena vrednost:
1.  6,892.221 SIT,
2. 10,522.849 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. izbrani ponudnik ne bo nobenih del
oddal podizvajalcem,

2. izbrani ponudnik bo oddal izdelavo
novih hodnikov v mostu v km 9+963 proge
Divača (Prešnica)–Koper, podizvajalcu Mio-
metal, d.o.o., Zagrebška 20, Maribor. Vred-
nost oddanih del je 3,971.586 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1.  8,925.680; 5,631.021 SIT,
2. 14,598.190 SIT, 10,522.849 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999,
Ob-2300.

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

Št. 5/99 Ob-4056
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cene, fiksnost cen, rok izvedbe,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gidos, d.d., Partizanska 93,
9220 Lendava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je in ČN v naselju Odranci VI. faza –
izgradnja čistilne naprave II. faza 950 E.

7. Pogodbena vrednost: 38,783.213
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,906.113,40 SIT, 22,145.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Občina Odranci

Št. 40310/0013/99 0700 10 Ob-4061
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: obnova elektroinstalacij –
Prelog, d.o.o., Cesta XIV. divizije 4, Mari-
bor, slikopleskarska dela – Slikopleskars-
tvo Gajzer Daniel, s.p., Kardeljeva 69, Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova elektroinsta-
lacij v OŠ Ivana Cankarja, enoti Košaki,
Šentiljska c. 41a, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 4,923.114 SIT
za obnovo elektroinstalacij in 1,450.755 SIT
za slikopleskarska dela.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,494.912 SIT, 4,923.114 SIT za ob-
novo elektroinstalacij in 2,234.480 SIT,
1,450.755 SIT za slikopleskarska dela.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2414.

Mestna občina Maribor

Ob-3962
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žu-

žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila: referen-
ce, ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: OZ Hrast z.o.o. Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
gradbeno obrtniška dela, Telovadnica
Žužemberk.

7. Pogodbena vrednost: 23,170.542
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,620.753 SIT, 23,170.542 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 24, z dne
10. 4. 1999, Ob-2421.

Občina Žužemberk

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. 101/99 Ob-3904

1. Naročnik, poštni naslov: JP Ljubljan-
ske tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2/II, 1000
Ljubljana, tel. 300-12-00, faks 1327-171.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo dne 23. 4. 1999 ob 13. uri, na
naslovu: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljub-
ljana, Kopitarjeva 2/II, 1000 Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena: 60%,
– garancija: 20%,
– reference: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Remty Ingineering, d.o.o.,
Cesta II. grupe odredov 54, 1261 Ljubljana
Dobrunje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba hladilnega sistema za tržne prostore
v pritličju pokrite tržnice Center na Po-
gačarjevem trgu 1 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 4,044.211,60
SIT s PD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,800.591 SIT, 4,044.211,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 23-24 z dne
10. 4. 1999.

Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o.
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Št. 0048-308/28-99 Ob-3905

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
23. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 11
veljavnih ponudb, od katerih sta bili na jav-
nem odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti
predloženih dokumentov izločeni dve po-
nudbi. Pri analizi ponudb je bilo ugotovlje-
no, da ena ponudba ne vsebuje vseh razpi-
sanih del, kot je bilo zahtevano v razpisni
dokumentaciji, zato je bila izločena. Pri oce-
njevanju vseh ostalih ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji. Glede na to, da je največ točk
dosegla ponudba ponudnika TIM GRAD,
d.o.o., je ta izbran za izvedbo razpisanih
del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TIM GRAD, d.o.o., Kamniš-
ka c. 51, 1235 Radomlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: adap-
tacija in nadzidava objekta za potrebe
Policijske postaje Vrhnika, in sicer:

1. gradbena dela (rušitvena dela, be-
tonska dela, tesarska dela, zidarska dela,
kanalizacija, fasada),

2. obrtniška dela (ključavničarska de-
la, kleparska dela, krovskokleparska dela,
keramičarska dela, slikopleskarska dela,
razna dela),

3. strojne instalacije,
4. elektroinstalacije.

7. Pogodbena vrednost:
41,351.985,81 SIT brez davka.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik na-
stopa s podizvajalci v vrednosti
16,127.274,40 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,118.728,38 SIT brez davka,
41,351.985,81 SIT brez davka.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 13 z dne
5. 3. 1999, Ob-1405.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1110/99 Ob-3906

1. Naročnik, poštni naslov: Javne napra-
ve, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična opremljenost, izkušnje
izvajalca, poznavanje terenskih razmer, po-
nudbena cena, kadrovska zasedba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Strojno zemeljska dela Mi-
lan Bevc, s.p., Boletina 11, 3232 Ponikva.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zbira-
nje in odvoz komunalnih odpadkov na
področjih z omejitvami (težja dostop-
nost, omejen osni pritisk, masa).

7. Pogodbena vrednost: 2,688.900
SIT/mesec.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,360.000 SIT/mesec, 2,688.900
SIT/mesec.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 12 z dne
26. 3. 1999, Ob-1245.

Javne naprave,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 462-02/15-99/0431-001 Ob-3907

1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-10-55.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– oddaljenost ponudnika od razpisanih

lokacij naročnika,
– ponudbena cena z vsemi elementi, ki

vplivajo na – za naročnika – končno ceno
storitve (s potnimi stroški delavcev naročni-
ka, dnevnicami delavcev naročnika).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za vse razpisane lokacije in
za vse vrste pregledov ni bil izbran noben
ponudnik, ker tudi na ponovljenem javnem
razpisu po pregledu in ocenjevanju ponudb
nista naročniku za posamezno lokacijo ozi-
roma vrsto pregledov ostali popolni in us-
trezni ponudbi vsaj dveh ponudnikov. V skla-
du z določilom četrtega odstavka 41. člena
zakona o javnih naročilih se naročilo po dru-
gem neuspešnem javnem razpisu odda z
neposredno pogodbo.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za lokacijo Ilirska Bistrica 501.344

SIT,
– za lokacijo Ljubljana 1,589.985 SIT,
– za lokacijo Jesenice 1,843.961 SIT,
– za lokacijo Brežice 904.808,20 SIT,
– za lokacijo Celje 914.440 SIT,
– za lokacijo Dravograd 1,455.995 SIT,
– za lokacijo Maribor 2,851.090 SIT,
– za lokacijo Murska Sobota 2,977.863

SIT in
– za izvajanje zdravstvenih pregledov de-

lavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj
990.858 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 16 z dne
19. 3. 1999.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 010758 Ob-3908

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
nje in povezava vrtin VZ-1 in VZ-2 v Za-
potoku.

7. Pogodbena vrednost: 577.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 745.500 SIT, 577.500 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97;
izid v Uradnem listu RS, št. 67/97.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 010758 Ob-3909

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Celje, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija kanala po Parmovi ulici (odsek Ku-
rilniška–Smoletova).

7. Pogodbena vrednost: 1,533.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,794.525 SIT, 1,533.600 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
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ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97;
izid v Uradnem listu RS, št. 67/97.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-3910

1. Naročnik, poštni naslov: Goriški vo-
dovodi, d.d., C. 25. junija 1b, Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): iz razpisnih pogojev, in sicer ce-
na del, plačilni pogoji, rok izvedbe, referen-
ce, garancija, opcija ponudbe in druge po-
nujene ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pepra, d.o.o., Lošca 43,
Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: daljin-
sko spremljanje in vodenje objektov vo-
dovodnega in kanalizacijskega omrežja
v Novi Gorici.

7. Pogodbena vrednost: 28,253.415
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,456.979 SIT, 19,981.000 SIT.
11., 12.

Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica

Št. 110-1/99 Ob-4030

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-
toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 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: Primorje, d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vozišča na avtocesti A1 Šentilj–Ko-
per, pododsek CP Log–Vrhnika, na od-
seku 52 od km 6,400 do km 8,800.

7. Pogodbena vrednost: 148,223.441
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 153,087.758,41 SIT, 148,223.441
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 12 z dne
26. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 36/99 Ob-3848
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Infor-
macijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu, prvem odstavku, 7. točki zakona o jav-
nih naročilih: iz sklepa naročnika o oddaji
javnega naročila brez objave javnega razpi-
sa izhaja, da so nastopile nepredvidene oko-
liščine brez krivde naročnika, ki ne dopušča-
jo, da se upoštevajo roki za izvedbo javnega
razpisa. V primeru izvedbe javnega razpisa
bi bila ogrožena operativna funkcionalnost
informacijskega sistema naročnika.

3. Datum izbire: 24. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gambit Trade d.o.o., Sav-
ska 3a, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: PC podporni programi za
delovne postaje in strežnike.

7. Pogodbena vrednost: 6,137.009 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba 6,596.700 SIT, naj-
nižja ponudba 5,844.771 SIT.

11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 1/99 Ob-3898
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 3.
točko 55. člena je samo izbrani ponudnik
usposobljen za izvedbo posla.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost dograjevanja ob-
stoječega tehnološkega sistema, cena, rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnoprojekt, d.o.o., Trbov-
lje, Ulica 1. junija 19/A, 1420 Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: RTH obrat Separaci-
je Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: odpraševalne naprave –
3 kosi.

7. Pogodbena vrednost: 9,629.998 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 6,843.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 402/99 Ob-4065
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve – Brdo, Predos-
lje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 29. 4. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje skupno število točk do-
seženih po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sesjak d.o.o., Hafnerjevo
naselje 17, Škofja Loka

6.  (a) Kraj dobave: Brdo pri Kranju
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me kuhinje v hotelu Kokra.

7. Pogodbena vrednost:
60,183.064,32 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim:
10,446.450,00 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,183.064,32 SIT, 58,532.355,00
SIT.

Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije,

 Servis za protokolarne storitve – Brdo

Št. 407/99 Ob-4066
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve - Brdo, Predos-
lje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje skupno število točk do-
seženih po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tron d.o.o., Streliška 29,
Ljubljana

6.  (a) Kraj dobave: Brdo pri Kranju
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža zaves
v gradu Brdo.

7. Pogodbena vrednost: 10,562.952 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,664.680,70 SIT, 10,562.952,42
SIT.
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11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudbe so bile zbrane med ponudniki, kate-
rim je priznana sposobnost izvajanja urgent-
nih popravil in investicijsko vzdrževalnih del
v letu 1999 (JR Ur. l. RS, št. 62 z dne 11.
9. 1998, naročnik Servis Skupnih služb Vla-
de RS).

Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije,

 Servis za protokolarne storitve – Brdo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-3861
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Lekarna Brežice, Černelčeva 8, 8250 Bre-
žice.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: je izbran po-
slovni prostor edini možni prostor, skladno
s soglasjem ustanovitelja ter v skladu z za-
konom o lekarništvu.

3. Datum izbire: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): utemeljitev v 2. točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbena hiša Čepin,
d.o.o., Pod Obzidjem 31, 8250 Brežice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: 105,40 m2 neto po-
slovnega prostora v PTC v Brežicah na
Trdinovi ul. 1, namenjenega za lekarni-
ško dejavnost.

7. Pogodbena vrednost: 27,162.524,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Javni zavod Lekarna Brežice

Št. 403/99  Ob-4067
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve – Brdo, Predos-
lje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje skupno število točk do-
seženih po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje
d.o.o., Lošca 54, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
gradu Brdo in hotelu Kokra.

7. Pogodbena vrednost: 117,144.991
SIT.

8. Vrednost gradbenih del, ki jih bo iz-
brani ponudnik oddal podizvajalcem ali tret-
jim: 41,385.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 176,165.090,70 SIT, 117,144.991
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudbe so bile zbrane med ponudniki kate-
rim je priznana sposobnost izvajanja urgent-
nih popravil in investicijsko vzdrževalnih del
v letu 1999 (JR Ur. l. RS, št. 62 z dne 11.
9. 1998, naročnik Servis Skupnih služb Vla-
de RS).

Republika Slovenija,
 Vlada Republike Slovenije,

 Servis za protokolarne storitve – Brdo

Št. 404/99 Ob-4068
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve – Brdo, Predos-
lje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje skupno število točk do-
seženih po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PIL 2 inženiring d.o.o., Brez-
je 1, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih elektroin-
stalacijskih del ter kraj izvedbe: obnovitvena
dela na objektu grad Brdo in park.

7. Pogodbena vrednost:
29,275.535,50 SIT.

8. Vrednost elektroinstalacijskih del, ki
jih bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem
ali tretjim: 28,422.850 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,253.490 SIT, 29,275.535 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudbe so bile zbrane med ponudniki kate-
rim je priznana sposobnost izvajanja urgent-
nih popravil in investicijsko vzdrževalnih del
v letu 1999 (JR Ur. l. RS, št. 62 z dne 11.
9. 1998, naročnik Servis Skupnih služb Vla-
de RS).

Republika Slovenija,
 Vlada Republike Slovenije,

 Servis za protokolarne storitve – Brdo

Št. 405/99 Ob-4069
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve – Brdo, Predos-
lje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje skupno število točk do-
seženih po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje
d.o.o., Lošca 54, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sprehajalna pot park
Brdo.

7. Pogodbena vrednost: 2,268.691 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,656.069,20 SIT, 2,268.691 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudbe so bile zbrane med ponudniki kate-
rim je priznana sposobnost izvajanja urgent-
nih popravil in investicijsko vzdrževalnih del
v letu 1999 (JR Ur. l. RS, št. 62 z dne 11.
9. 1998, naročnik Servis Skupnih služb Vla-
de RS).

Republika Slovenija,
 Vlada Republike Slovenije,

 Servis za protokolarne storitve – Brdo

Št. 406/99 Ob- 4070
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve – Brdo, Predos-
lje 39, Kranj.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje skupno število točk do-
seženih po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PIL 2 inženiring d.o.o., Brez-
je 1, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih strojnoin-
stalacijskih del ter kraj izvedbe: obnovitve-
na dela v hotelu Kokra.

7. Pogodbena vrednost:
51,843.296,30 SIT

8. Vrednost strojnoinstalacijskih del, ki
jih bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem
ali tretjim: 13,572.298,60 SIT

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,155.585,90, 51,843.296,30 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudbe so bile zbrane med ponudniki kate-
rim je priznana sposobnost izvajanja urgent-
nih popravil in investicijsko vzdrževalnih del
v letu 1999 (JR Ur. l. RS, št. 62 z dne
11. 9. 1998, naročnik Servis Skupnih služb
Vlade RS).

Republika Slovenija,
 Vlada Republike Slovenije,

 Servis za protokolarne storitve – Brdo
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Popravek

Ob-4077
V sklepu o izbiri najugodnejšega ponud-

nika Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32-33
z dne 30. 4. 1999, Ob-3562, se 7. točka
spremeni tako, da se glasi:

7. Pogodbena vrednost: za leto 1999
in 2000 skupaj 35,000.000 SIT.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-3862
1. Naročnik, poštni naslov: Ekološko raz-

vojni sklad Republike Slovenije, d.d., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: pri izde-
lavi predmetnih strokovnih podlag gre za sve-
tovalne in nadstandardne storitve, pri katerih
cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
predmeta naročila in njegove izvedbe pa ni
možno podrobno določiti brez sodelovanja
izvajalca. Že sklenjena pogodba o dolgoroč-
nem sodelovanju vključuje tudi izdelavo prav-
nih mnenj oziroma strokovnih podlag in štu-
dij. Izdelava predmetnih strokovnih podlag –
predmetno javno naročilo, se bo opravilo v
okviru in na podlagi omenjene pogodbe.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanje izjemno strokovno iz-
vajanje naročenih del, reference izvajalca,
visoka kvaliteta do sedaj opravljenih stori-
tev, dosedanje sodelovanje v aktivnostih na-
ročnika, povezanih z izdelavo predmetnih
strokovnih podlag, predmet naročila in nje-
govo izvedbo, je možno določiti le s sodelo-
vanjem izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: “Miro Senica & odvetniki”,
Komenskega 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava strokovnih podlag – pravnega
mnenja “Pravne možnosti sistema finan-
ciranja naložb varstva okolja in izvaja-
nja naložb lokalnih javnih služb in vars-
tva okolja v Sloveniji v luči prizadevanj
za vključitev v Evropsko unijo” in v tem
okviru: 1. proučitev: pravnih podlag sistema
financiranja naložb varstva okolja, pravnega
režima infrastrukturnih objektov in naprav,
namenjenih izvajanju gospodarskih javnih
služb varstva okolja v RS, pravnega položa-
ja Slovenije in njene naloge s področja fi-
nanciranja okoljevarstvenih naložb v zvezi z
vprašanji pridružitve Evropski uniji ter 2. iz-
delava predlogov za reorganizacijo sklada
in njegove dejavnosti.

Predvideni obseg dela znaša 598 polnih
ur po odvetniški tarifi.

7. Pogodbena vrednost: 9,861.359 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.

Ob-3899
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje sig-
nalnovarstvenih in telekomunikacijskih na-
prav Pivka, Kolodvorska 33, 6357 Pivka.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično uspo-
sobljeno za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
Iskra-Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
ki je tudi izvajalec, konstruktor in proizvaja-
lec te opreme in razpolaga z intelektualno
lastnino.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra-Sistemi, Avtomatizaci-
ja procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21,
1521 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo relejnih skupin signalnovarstve-
nih naprav sistema SI-TE-I-30 in NPI.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ni.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

Št. 901/7989 Ob-4024
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naročila,
ki je bila imenovana s sklepom ob pričetku
oddaje javnega naročila, št. NAB.UV/DV-25
z dne 5. 5. 1999, je na podlagi dokumenta-
cije, prejete od inženirske službe, ugotovi-
la, da je firma ABB-CENP, Z.D.A., originalni
proizvajalec opreme (informacijski sistem v
NEK-u), za katero se zahteva inženirska sto-
ritev analize in testiranja pripravljenosti za
leto 2000.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki in us-
trezni strokovni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ABB-CENP, P.O. Box 500,
2000 Day Hill Road, Windsor, CT 06095,
U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
ročanje inženirske usluge analize in te-

stiranja pripravljenosti računalniške
opreme v NEK-u za leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: 52,331.393
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško

Št. 110-1/99 Ob-4031
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 136-24-47.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: za-
gotavljanje sredstev JPVAC za nabavo vo-
zil, mehanizacije in opreme v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 264,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4032
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, faks 136-24-47.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: za-
gotavljanje sredstev JPVAC za nabavo
elektronskih tablic za sistem ABC.

7. Pogodbena vrednost: 176,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-4078
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
dosedanjih referenc, nudenja nestandard-
nih storitev ter zagotavljanja celovitosti na
tem področju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Directrix, d.o.o., Kolodvor-
ska 7, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje informacijskega sistema.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 461-5/99-1 Ob-3947

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, telefon
061/178-35-84, telefaks 061/178-35-44.

2. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, III. nadstropje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški, računalniški
ter drug potrošni material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT (25,000.000 SIT letno).

3. Predviden čas dobave: julij 1999 do
junij 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5/III, Ljubljana, od 9. do 12. ure v
službi generalnega sekretarja, soba št. 37.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 14. 6.1999, vsak
delavnik od 9. do 12. ure.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane do 15. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5/III, Ljubljana,
sprejemna pisarna, soba št. 86.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila:
“Ponudba za dobavo pisarniškega, računal-
niškega in potrošnega materiala“, polnim na-
slovom naročnika in naslovom ponudnika
na zadnji strani kuverte.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 12.30 v sejni sobi Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5/III, Ljubljana.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti: so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponudba mora veljati najmanj 1 leto, ce-
ne pa najmanj 6 mesecev. Iz ocenjevanja
bodo izločene nepopolne ponudbe. Za ne-
popolne se štejejo ponudbe, ki ne bodo

obsegale vseh v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji navedenih podatkov. Najce-
nejši ponudnik hkrati ne predstavlja najugod-
nejšega ponudnika.

10.
Ministrstvo za ekonomske

odnose s tujino

Št. 73/99 Ob-4035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni vzgojno-varstveni zavod Ptuj,
Prešernova 29/III, 2250 Ptuj, tel.
062/787-59-00, faks 062/787-59-05.

2. (a) Kraj dobave: Javni vzgojno-varstve-
ni zavod Ptuj, Prešernova 29/III, z enotami:

OE Breg, Mlinska c. 1b, 2251 Ptuj,
OE Budina, Mladinska ul. 2, 2250 Ptuj,
OE Med vrti 11, Med vrti 11, 250 Ptuj,
OE Med vrti 2, Med vrti 2, 2250 Ptuj,
OE Potrčeva 9, Potrčeva 9, 2250 Ptuj,
OE Potrčeva 9A, Potrčeva 9a, 2250

Ptuj,
OE Hajdina, Rogaška 19, 2251 Ptuj,
OE Raičeva 12, Raičeva 12, 2250 Ptuj,
OE Rogoznica, Slovenskogoriške čete

13, 2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:

– mleko in mlečni izdelki,
– pekovski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sadje in zelenjeva,
– moka in testenine,
– razna živila.
(c) Ocenjena vrednost naročila: 37 mio

SIT.
3. Predvideni čas dobave: obdobje ene-

ga leta.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni vzgojno-varstveni za-
vod Ptuj, Prešernova 29/III, 2250 Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 24. 5. 1999
do 2. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR
52400-603-30533.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni vzgojno-varstveni za-
vod Ptuj, Prešernova 29/III, 2250 Ptuj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. junij 1999, ob 12. uri, dvorana Javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj, Prešerno-
va 29/III, Ptuj.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko konkurirajo samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji določeni z zakonom, do-
bavni rok, odzivni čas, plačilni pogoji, kon-
trola kakovosti in najnižja ponudbena cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za obdobje 12 mesecev za dobavo
blaga po skupinah.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.

Javni vzgojno-varstveni zavod Ptuj

Št. 38/99 Ob-4036
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15,
2000 Maribor, faks 062/316-650.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Maksa Durjave,
Ruška c. 15, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava živil po skupinah
od 1 do 7.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. skupina: sadje in zelenjava: 382.000

SIT,
2. skupina: pekovski izdelki: 1,355.000

SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:

1,002.000 SIT,
4. skupina: meso in mesni izdelki:

574.000 SIT,
5. skupina: paštete: 235.000 SIT,
6. skupina: razni prehrambeni izdelki:

690.000 SIT,
7. skupina: sokovi in sirupi: 416.000

SIT;
Skupaj: 4,654.000 SIT.
Opomba: ponudnik mora ponuditi 100%

letnih količin razpisanih vrst blaga iz skupi-
ne, za katero se prijavlja. Podroben seznam
z opisom in količinami bo naročnik poten-
cialnim ponudnikom na njihov poziv brez-
plačno dostavil po faksu oziroma pošti.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 1999
do 30. 6. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Maksa Durjave, Ruška
cesta 15, 2000 Maribor, kontaktna oseba
Tatjana Červek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko na
ŽR št. 51800-603-30208.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 6. 1999 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Maksa Durjave, Ruška
cesta 15, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 13. uri, OŠ Maksa Durjave,
Ruška cesta 15, 2000 Maribor.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec po-
sla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,
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4. da ima poravnavne davke in pris-
pevke določene z zakonom do dneva izdaje
potrdila; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni,

5. da nudi 30 dnevni plačilni rok,
6. da bo dostava fco naročnik – raz-

loženo,
7. da bo mesečno dostavljal cenike,
8. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
9. da zagotavlja 100% letnih količin

razpisanih vrst blaga iz skupine, na katero
se prijavlja,

10. da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov, oziroma, da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod (za
skupine 2, 3 in 4),

11. da ima garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti
skupine, na katero se prijavlja,

12. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) Naročnik bo priznal sposobnost po-
nudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje in bodo pri posamezni skupini med
prvimi tremi glede na ponujeno skupno vred-
nost posamezne skupine,

b) Naročnik bo vse ponudnike, ki jim bo
priznal sposobnost vsak mesec pozval, da
mu dostavijo ponudbe. Naročnik bo izmed
ponudnikov v neformalnem postopku izbral
izvajalca, ki bo ob zahtevani enaki kakovosti
blaga ponudil najnižjo ceno (merilo).

10.
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Št. 1A/99 Ob-4037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26,Ljubljana, telefak
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: ambulante Zdravstve-
ne službe MORS po Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti, ter ocenjena vrednost: jav-
no naročilo je razdeljeno v naslednje skupi-
ne blaga:

1. skupina: zdravila – ca. 28,000.000
SIT,

2. skupina: laboratorijski material –
ca. 15,000.000 SIT.

Količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe na
1. ali 2. skupino razpisanega javnega naro-
čila ali na obe skupini.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: julij 1999 –
12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
uvedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 1A/99), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 6. 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 1A/99 – zdravila, laboratorijski
material”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponud-
niki za priznanje sposobnosti so razvidni iz
razpisne dokumentacije.

7., 8.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Štula, b.b., Ljubljana-Šentvid, Zdravstvena
služba – kontaktna oseba ga. dr. Korman,
tel. 061/181-34-22 in Uprava za logistiko
– kontaktna oseba Sonja Jekovec, tel.
061/171-23-57.

10.
Ministrstvo za obrambo

Št. 141/99 Ob-4038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Sečovlje, Sečovlje 78,
6333 Sečovlje, tel. 066/79-165, faks
066/79-311.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sečov-
lje, Sečovlje 78.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki: 750.000
SIT,

2. meso: 1,195.000 SIT,
3. mesni izdelki: 815.000 SIT,
4. zmrznjene ribe in mehkužci:

123.000 SIT,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščice:

1,671.000 SIT,
6. sveža zelenjava, sadje in jajca:

859.000 SIT,
7. mlevski izdelki: 89.000 SIT,
8. testenine: 141.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago:

1,552.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 7,195.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Sečovlje –
tajništvo ali računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo

od 24. 5. 1999 do vključno 4. 6. 1999
vsak delovnik od 9. do 12. ure v tajništvu
osnovne šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51410-603-31999 – za razpisno dokumen-
tacijo ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delovnik od 9. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Osnovne šole Sečovlje naj-
kasneje 11. 6. 1999 do 13. ure, ne glede
na to ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Sečovlje, Se-
čovlje 78, 6333 Sečovlje, z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – javni razpis za dobavo
živil – za skupine živil: (navedite skupine
živil za katere oddajate ponudbo).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
11. uri na sedežu naročnika v Sečovljah
78.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok – 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena in
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

osnovna šola Sečovlje

Št. 7/99 Ob-4039
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva plošča 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: lokacije na objektih v
RS.

(b) Vrsta blaga in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

A) nakupi goriv za vozila s kreditno
kartico na bencinskih servisih:
200,000.000 SIT,

B) kurilno olje ekstra lahko:
200,000.000 SIT,

C) bencini in dizelsko gorivo:
23,000.000 SIT,

D) mazut: 50,000.000 SIT,
E) goriva in zračna plovila:

75,000.000 SIT,
F) olja: 30,000.000 SIT,
G) masti: 20,000.000 SIT,
H) tehnične tekočine: 40,000.000

SIT,
I) zbiranje, odvoz in uničenje odpad-

nih olj, masti in tehničnih tekočin:
5,000.000 SIT,

J) utekočinjen naftni plin za ogreva-
nje: 10,000.000 SIT.
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(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
653,000.000 SIT.

3. Predvideni čas izvedbe naročila: julij
1999–julij 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-85, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 18. 6. 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 7/99), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 6. 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
PUS 7/99 – naftni derivati in tehnične teko-
čine”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.

7., 8., 9.
10. Datum in številka objave namere, če

je bila objavljena: Uradni list RS, št. 73 z
dne 30. 10. 1998, 404-08-340/98.

Ministrstvo za obrambo

Št. 395/99 Ob-4094
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, 2104 Maribor, telefax
062-307-661.

2. a) Kraj dobave: Maribor
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: dobava osebnih zaščitnih
sredstev po splošnih standardih in po-
sebnih željah naročnika.

c) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

Dobavitelj se lahko prijavi:
1. za dobavo vseh vrst osebnih zaščit-

nih sredstev,
2. za dobavo posameznih vrst oseb-

nih zaščitnih sredstev.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno

preko leta.
4 a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Sna-
ga, Javno podjetje, d.o.o., Nasipna ul. 64,
2104 Maribor, kontaktna oseba Mijo Kočiš,
telefon 062-305-650, telefax
062-307-661.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je proti dokazilu o vplačilu stroš-
kov za razpisno dokumentacijo na razpola-
go do 31. 5. 1999 med 7. in 10. uro do-
poldan, oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih ponudniki plačajo na

žiro račun naročnika pri Agenciji za plačilni
promet Maribor – 51800-601-18972, s pri-
pisom JR-K3/99.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe predložene najkasneje do 11. 6.
1999 do 13. ure. Ponudbe morajo biti do-
stavljene v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo osebnih zaščitnih
sredstev – JR-K3/99. Ovitek ponudbe mo-
ra biti zaprt tako, da se lahko na odpiranju
nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
Na ovitku mora biti tudi naslov ponudnika
ter ime in telefonska številka kontaktne ose-
be.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Snaga, Javno podjetje,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2104 Maribor, prev-
zemnik tajništvo podjetja: Ornik Ida, telefon
062-316-581, 062- 316-582, telefax
062-307-661.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
13. uri v prostorih jedilnice na sedežu pod-
jetja. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo
samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo – pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN)

Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku;
2. dokazilo o registraciji, staro največ

6 mesecev (Registrsko sodišče);
3. od notarja overjeno kopijo odločbe

o opravljanju dejavnosti, staro največ 3 me-
sece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb;

4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (Okrožno sodišče);

5. potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev, staro največ 1 mesec (Okrož-
no sodišče);

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče);

7. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP);
Fizične osebe:

1. osnovni podatki o ponudniku;
2. obrtno dovoljenje o opravljanju

delavnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (Upravni organ);

3. potrjena davčna napoved (iz-
postava DURS);

4. potrdilo poslovne banke, ki vo-
di izvajalčev račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran, staro največ 1 me-
sec (Ministrstvo za pravosodje);

5. potrdilo o plačanih davkih, sta-
ro največ 1 mesec (izpostava DURS);

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem,
staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje);

7. potrdilo, da ponudnikovo po-
slovanje ni predmet obravnave pred sodi-
ščem ali predmet sodne preiskave in da
ponudnikovo poslovanje ni sodno ali z dru-

go odločbo ustavljeno, staro največ 1 me-
sec (Okrožno sodišče);

9. Vsi ponudniki morajo v ponudbi po-
dati:

1. način naročanja, prevzema in
dobave,

2. dobavne roke,
3. reklamacijske pogoje,
4. plačilne pogoje,
5. velikost podjetja,
6. reference ponudnika,
7. obliko garancije za dobavljena

osebna zaščitna sredstva,
8. izjavo o usposobljenosti po-

nudnika,
9. izjavo ponudnika o strinjanju z

razpisnimi pogoji,
10. izjavo, da bo ponudnik v pri-

meru, da bo izbran, predložil bančno garan-
cijo za dobro izvedbo posla,

11. izjavo ponudnika o strinjanju
s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen
razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu:

Morebitne druge informacije se dobijo
pri Miju Kočišu.

14. Merila za dodelitev sposobnosti (te-
ža in način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– plačilni pogoji od 0-30 točk,
– dobavni rok od 0-20 točk,
– reference od 0-10 točk.
Način uporabe je naveden v razpisni do-

kumentaciji.
S ponudniki, ki jim bo priznana sposob-

nost dobavitelja, bo sklenjena pogodba o
priznanju sposobnosti dobavitelju.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila.

Snaga, Javno podjetje, d.o.o.

Št. 395/99 Ob-4095
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, 2104 Maribor, telefax
062-307-661.

2. a) Kraj dobave: Maribor
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: rezervni deli in dobava avto-
plaščev za komunalna tovorna vozila.

c) Ocenjena vrednost naročila.
68,000.000 SIT.

Dobavitelj se lahko prijavi:
1. za dobavo rezervnih delov za eno

ali več vrst komunalnih tovornih vozil;
2. dobava avtoplaščev za vsa komu-

nalna tovorna vozila;
ali za vse
d) ocenjena vrednost posamičnih naro-

čil:
1. ocenjena vrednost rezervnih delov

za vse vrste komunalnih tovornih vozil –
57,500.000 SIT,

2. ocenjena vrednost avtoplaščev –
10,500.000 SIT,

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
preko leta.

4.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Sna-
ga, Javno podjetje, d.o.o., Nasipna ul. 64,
2104 Maribor, kontaktna oseba Mijo Kočiš,
telefon 062-305-650, telefax
062-307-661.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
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je proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpi-
sno dokumentacijo na razpolago do 31. 5.
1999 med 7. in 10. uro dopoldan, oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih ponudniki plačajo na
žiro račun naročnika pri Agenciji za plačilni
promet Maribor – 51800-601-18972, s pri-
pisom JR-K2/99.

5.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe predložene najkasneje do 11. 6.
1999 do 13. ure. Ponudbe morajo biti do-
stavljene v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo rezervnih delov in
avtoplaščev za komunalna tovorna vozila
JR-K2/99”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se lahko na odpiranju nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran. Na ovitku mora
biti tudi naslov ponudnika ter ime in telefon-
ska številka kontaktne osebe.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Snaga, Javno podjetje,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2104 Maribor, prev-
zemnik tajništvo podjetja: Ornik Ida, telefon
062-316-581, 062- 316-582, telefax
062-307-661.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
11. uri v prostorih jedilnice na sedežu pod-
jetja Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo
samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku;
2. dokazilo o registraciji, staro največ

6 mesecev (Registrsko sodišče);
3. od notarja overjeno kopijo odločbe

o opravljanju dejavnosti, staro največ 3 me-
sece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb;

4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (Okrožno sodišče);

5. potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev, staro največ 1 mesec (Okrož-
no sodišče);

6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče);

7. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP);
Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku;
2. obrtno dovoljenje o opravljanju

delavnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (Upravni organ);

3. potrjena davčna napoved (iz-
postava DURS);

4. potrdilo poslovne banke, ki vo-
di izvajalčev račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran, staro največ 1 me-
sec (Ministrstvo za pravosodje);

5. potrdilo o plačanih davkih, sta-
ro največ 1 mesec (izpostava DURS);

6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi

kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem,
staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje);

7. potrdilo, da ponudnikovo po-
slovanje ni predmet obravnave pred sodi-
ščem ali predmet sodne preiskave in da
ponudnikovo poslovanje ni sodno ali z dru-
go odločbo ustavljeno, staro največ 1 me-
sec (Okrožno sodišče).

Vsi  ponudniki  morajo  v  ponudbi
podati:

1. način naročanja, prevzema in
dobave

2. dobavne roke,
3. reklamacijske pogoje,
4. plačilne pogoje,
5. velikost podjetja,
6. reference ponudnika,
7. obliko garancije za dobavljene

rezervne dele,
8. izjavo o usposobljenosti po-

nudnika,
9. izjavo ponudnika o strinjanju z

razpisnimi pogoji,
10. izjavo, da bo ponudnik v pri-

meru, da bo izbran, predložil bančno garan-
cijo za dobro izvedbo posla,

11. izjavo ponudnika o strinjanju
s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen
razpisni dokumentaciji.

12. Merila za dodelitev sposob-
nosti (teža in način uporabe meril – 21. člen
ZJN):

– plačilni pogoji od 0-30 točk,
– dobavni rok od 0-20 točk,
– reference od 0-10 točk.

Način uporabe je naveden v razpisni do-
kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije: se dobi-
jo pri Miju Kočišu.

S ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost dobavitelja, bo sklenjena pogodba o
priznanju sposobnosti dobavitelju.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena – ni bila.

Snaga, Javno podjetje, d.o.o.

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 313-35/99 Ob-3963
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

2. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Maribor
in/ali drugi večji kraji glede na posamezno
investicijo.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki

se bodo oddajali posamično: posebno zah-
tevna in obsežna gradbeno - obrtniška -
inštalacijska dela za objekte v okviru se-
kundarne in terciarne zdravstvene de-
javnosti, razvrščene v dveh stopnjah zah-
tevnosti, od katerih se bodo posamezne
investicije - javna naročila - oddajala kot ce-
lota, brez variant in sicer:

I. zelo zahtevna, ki presegajo okvirno
bruto površino 5.000 m2 in vrednost
800 milijonov SIT, ali tudi manjše, če jih
glede zahtevne funkcionalnosti oziroma iz-
vedbe kot taka opredeli investitor naročnik
(primeri: operacijske dvorane, intenzivna te-
rapija, rentgenska dejavnost ...),

II. zahtevna, ki presegajo okvirno bruto
površino 3.000 m2 in vrednost 500 milijo-
nov SIT.

(a), (b), (c).
4. Predvideni čas izvedbe: različno po

posameznih investicijah, skladno s termin-
skim načrtom, pričetki v letih 1999 in 2000,
zaključki v letih 2000 do 2003, skladno s
programom investicij v javne zdravstvene za-
vode, ki ga določa Vlada oziroma časovno
opredeli investitor.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Sektor za investicije,
Štefanova 5/II., 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro, do vključno 31. 5. 1999.

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

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: pravočasne bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele v vložišče do vključno 22. 6. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravstvo, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z
dobro vidno oznako: “Ne odpiraj - javni raz-
pis - sposobnost za GOI”. Na hrbtni strani
mora biti tudi naslov ponudnika.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 13. uri v veliki sejni sobi -
pritličje - Ministrstvo za zdravstvo, Štefano-
va 5, Ljubljana.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: - en ponudnik, lahko s
podizvajalci , ali - dva ali več partnerjev v
skupnem poslu, z obvezno solidarno odgo-
vornostjo vseh, od katerih pa je samo eden
poslovodeči.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti:

– uspešna izvedba najmanj dveh, po ob-
segu in po vrednosti primerljivih (tč. 3) ob-
jektov v zdravstvu (ali treh v sorodni dejav-
nosti) v preteklih petih letih,

– izpolnjevanje pogojev po 40. členu za-
kona o javnih naročilih,

– ustreznost glede drugih elementov, kot
so razvidni iz razpisne dokumentacije (ka-
dri, oprema, ekonomsko - finančno stanje,
podizvajalci, drugo ...).

10. Druge informacije o naročilu oziro-
ma razpisu
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Druge podrobnosti so opredeljene v raz-
pisni dokumentaciji. Morebitna (pisna) vpra-
šanja naročniku so možna, oziroma morajo
prispeti na njegov naslov najkasneje do
vključno 12. dne po objavi razpisa.

Podrobnosti o posameznih investicijah -
javnih naročilih, ki se bodo oddajala kot ce-
lota, bodo opredeljene v zadevnih razpisnih
dokumentacijah oziroma v vabilih za ponud-
be; orientacijski podatki glavnih predvide-
nih investicij iz programa pa so:

– KC Ljubljana, nova Pediatrična klinika,
24.000 m2, 5.000 mio SIT,

– KC Ljubljana, ORL klinika, 9.400 m2,
1.900 mio SIT,

– SB Maribor, oddelek za psihiatrijo,
9.000 m2, 1.800 mio SIT,

– SB Maribor, oddelki: Očesni, ORL,
CFK, 8.000 m2, 1.600 mio SIT,

– SB Celje, dokončanje bolnišničnih od-
delkov, 10.000 m2, 2.000 mio SIT,

– SB Celje, adaptacija in rekonstrukcija
starih oddelkov 8.000 m2, 700 mio SIT,

– SB Celje, komunalno - funkcionalna -
obnovitveno - sanacijska dela, 1.000 mio
SIT,

– SB Novo mesto, dokončanje nado-
mestnega objekta, 3700 m2, 540 mio SIT,

– SB Novo mesto, adaptacija kirurških
prostorov, 4.550 m2, 540 mio SIT,

– SB Novo mesto, adaptacija oddelka
za pljučne bolezni, 3.050, 510 mio SIT,

– SB Slovenj Gradec, sanacija ki-
rurško-ginekološko-porodniškega bloka,
5.500 m2, 900 mio SIT,

– SB Slovenj Gradec, nadomestna grad-
nja in helioport 3.050 m2, 510 mio SIT,

– SB Murska Sobota, oddelek za gine-
kologijo in porodništvo, 3.500 m2, 800 mio
SIT,

– Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
nadomestna gradnja, 4.500 m2, 900 mio
SIT,

– Zavod za zdravstveno varstvo Nova Go-
rica, nadomestna gradnja, 3.500 m2, 700
mio SIT.

GOI dela iz programa investicij, za kate-
ra bo na podlagi potrjene projektne doku-
mentacije in kalkulacij ter zahtev glede funk-
cionalnosti in izvedbe ugotovljeno, da dose-
gajo vrednosti po I. ali II. stopnji zahtevno-
sti, kot je opredeljena v tem razpisu, bodo
predmet posebnih povabil k predložitvi po-
nudb; ponudniki s priznano ustrezno spo-
sobnostjo bodo v času veljavnosti le - te o
takih javnih naročilih obveščeni na način in
v rokih, kot je opredeljeno v zakonu o javnih
naročilih.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo
za nižjo ali pa za obe stopnji zahtevnosti. Če
ne bo v ponudbi nobene navedbe o tem, se
bo štelo, da želi ponudnik priznanje spo-
sobnosti za obe stopnji zahtevnosti. Prizna-
nje za višjo stopnjo zahtevnosti pomeni (vse-
buje) tudi priznanje za nižjo stopnjo.

Razvrstitev - priznanje bo opravil naroč-
nik in bo o priznani sposobnosti obvestil
ponudnike najkasneje v roku 45 dni po izte-
ku roka za prijavo na ta javni razpis.

Priznanje sposobnosti bo veljalo 12 me-
secev, a se bo pri ponudbi za posamezno
investicijo sposobnost ponovno preverjala.

Ministrstvo za zdravstvo

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

Ob-3968
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 in servisi-
ranje vozil.

Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: različne lokacije v RS.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: julij

1999–julij 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. 171-25-85, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 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 20/99), na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 20/99 – vzdrževanje in servis vozil”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

8., 9.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 24, kont. oseba Marjan Rogelj, tel.
061/171-29-23.

11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 313/99 Ob-4034
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pedagoška fakulteta Univerze v Mari-
boru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,
tel. 062/22-939, telefaks 062/218-180.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev čiščenja pro-
storov Pedagoške fakultete Univerze v
Mariboru.

Ocenjena vrednost naročila: 25 mio SIT.
3. Kraj izvedbe: Maribor, Koroška cesta

160.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: eno
leto.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Ko-
roška cesta 160, 2000 Maribor, glavna pi-
sarna pri Karin Grbec, soba 01/78, tel.
062/22-93-779, faks 062/218-180.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 5. 1999
do 3. 6. 1999, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun naroč-
nika, številka 51800-609-1237 – za razpi-
sno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. junij1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Peda-
goška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000
Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. junij 1999 ob 13. uri, na naslovu naroč-
nika: Koroška cesta 160, Maribor, velika
sejna soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni po-
stopek ali postopek likvidacije,

– sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni oziroma obrtno do-
voljenje, če gre za opravljanje obrtne in obr-
ti podobne dejavnosti oziroma priglasitveni
list za s.p.,

– dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost,

– dokazilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom,

– BON 1 in BON 2 ali BON 3, ne starejši
od 30 dni oziroma potrdilo banke, če gre za
samostojne podjetnike,

– izjava ponudnika o prevzemu delavcev,
– izjava o spoštovanju kolektivne pogod-

be.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije lahko dobijo inte-
resenti pri Iztoku Lugariču, tel. 22-939,
22-93-739 ali faks 218-180, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

11.
Univerza v Mariboru

Pedagoška fakulteta Maribor

Št. 051/99 Ob-4058
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, 061/175-36-54.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– najem ENG enokamernih snemal-
nih ekip v okvirni vrednosti 80 mio SIT,

– najem programiranih ACE montaž v
okvirni vrednosti 20 mio SIT,

– najem video projektorja v okvirni
vrednosti 10 mio SIT.

3. Kraj izvedbe: Slovenija in tujina.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12

mesecev od podpisa pogodbe.
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5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija – TV Slovenija – Centralno plan-
ska služba – Stane Prosen, po predhodni
najavi na faks 061/175-36-54 in predložitvi
potrdila o vplačilu za razpisno dokumentaci-
jo. Razpisno dokumentacijo se lahko prev-
zame ob delavnikih med 10. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. maj 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT, negotovinsko, na račun številka
50101-603-45036 00-789100-51 z ozna-
ko razpisa.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. junij 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. PR 051/99 – Najem produkcij-
skih kapacitet in storitev”. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. junij 1999 ob 12. uri v Ljubljani – TV
center, Kolodvorska 2, velika sejna soba 5.
nadstropje.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): po razpisni dokumentaciji

10., 11.
JZ RTV Slovenija

Javni razpisi

IŠt. 69/99 Ob-3896
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov

v letu 1999
I. Predmet
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje dejavnosti tistih mladinskih in drugih or-
ganizacij, ki so nosilci projektov, namenje-
nim mladim v Ljubljani med 14. in 27. letom
starosti in katerih dejavnost je usmerjena k:

– sklop A:
– neformalnemu izobraževanju in us-

posabljanju,
– avtonomnim interesnim dejavno-

stim,
– razvijanju prostovoljnega dela,
– osveščanju in spodbujanju spreje-

manja drugačnosti;
– sklop B:

– zagotavljanju strokovne in brezplač-
ne svetovalne pomoči mladim in zagovor-
ništvu,

– podpiranju preventivnih programov,
ki posredno ali neposredno zmanjšujejo na-
silje med mladimi,

– podpiranju psihosocialnih preventiv-
nih programov, ki temeljijo na participaciji
mladih.

II. Merila in pogoji za izbor prijav
a) splošni:
– obravnavane bodo samo pravočasne

in popolne prijave na ustreznem obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki bodo ustrezale
razpisnemu namenu in področjem,

– prijavitelj mora k prijavi v razpisni do-
kumentaciji priložiti ustrezna dokazila o spo-
sobnosti izvajalca za izvedbo projekta (do-
kazilo o registraciji organizacije);

b) posebni
Na razpis se lahko prijavijo:
– neprofitne in/ali prostovoljne nevlad-

ne organizacije, ki so registrirane kot prav-
ne osebe v RS in ki izvajajo projekte za
mlade in z mladimi v Ljubljani,

– zavodi, ki izvajajo programe za ljub-
ljansko mladino in zanje ne prejemajo zago-
tovljenih finančnih virov.

III. Razpisana sredstva za sofinanciranje
mladinskih projektov znašajo: za sklop A:
ca. 10,000.000 SIT, za sklop B: ca.
6,000.000 SIT.

IV. Prejemnik mora projekt, prijavljen na
ta razpis, izvesti v letu 1999, oziroma prora-
čunska sredstva MOL morajo biti porablje-
na najkasneje do 31. 12. 1999.

V primeru dolgoročnejših programov, v
okviru sklopa B, bo Mestna občina Ljublja-
na posebej sklepala pogodbe o večletnem
sodelovanju. Vsebinsko in finančno realiza-
cijo za posamezno leto pa bo določala z
letnimi pogodbami o sofinanciranju.

V. Pisne prijave, ki morajo biti podpi-
sane, žigosane in pravilno opremljene je
potrebno oddati v zapečateni ovojnici z oz-
nako:

– “Ne odpiraj! - Prijava na Javni razpis -
Sklop A” in navesti ime pošiljatelja vloge,

– “Ne odpiraj! - Prijava na Javni razpis -
Sklop B” in navesti ime pošiljatelja vloge,

– prijave morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport, Urad za mladino, Gregorči-
čeva 7/I, 1000 Ljubljana do 11. 6. 1999
do 12. ure.

VI. Odpiranje prijav, ki ne bo javno, bo
15. 6. 1999.

VII. Prijavitelji bodo o izboru javnega raz-
pisa pisno obveščeni v zakonitem roku, to je
najkasneje 8 dni po sprejetju sklepa o izbiri
izvajalcev mladinskih projektov v letu 1999.

VIII. Razpisno dokumentacijo ter vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo
prijavitelji v Uradu za mladino vsak delovni
dan med 8. in 12. uro ali po telefonu
12-53-358 ali 223-445.

Mestna občina Ljubljana

Št. 212/99 Ob-3895
Mestna občina Ljubljana na podlagi

odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja

javni razpis
o sofinanciranju projektov namenjenih
preprečevanju zasvojenosti in zlorabe

drog med mladimi v Ljubljani
I. Naročnik: MOL, Ljubljana, Mestni

trg 1.

II. a) Predmet razpisa je sofinanciranje
projektov, ki so namenjeni preprečevanju
zasvojenosti in zlorabe drog med mladimi v
Ljubljani v okviru naslednjih programov:

1. Vzgojni cilji
2. Šola za starše
3. Informativna gradiva
4. Obravnave za uživalce drog
Ad1) V okviru programa “vzgojni cilji” bo-

mo sofinancirali naslednje sklope:
A) “Šola-življenje-radost-uspeh” - sofinan-

cirani bodo projekti za cele razrede (šole),
namenjeni spodbujanju zdravega odnosa do
sebe in okolja v vrtcih, v šolah, kakor tudi
izven njih, ki bodo s tem pripomogli k pre-
prečevanju zasvojenosti in zdravemu življe-
nju,

B) “Svojo bodočnost si krojim sam” -
sofinancirani bodo projekti, namenjeni manj-
šim skupinam učencev in dijakov s posebni-
mi potrebami in jim je šola posebej pri-
pravljena pomagati pri razvoju njihove oseb-
nosti,

C) “Od izkušenj do spoznanj” - sofinan-
cirani bodo projekti za mlade, ki so narav-
nani k preprečevanju zasvojenosti in se iz-
vajajo izven šolskih okvirov. Prednost bodo
imeli projekti, ki bodo zajeli populacijo, ki ni
vključena v šolski sistem.

Ad2) V okviru programa “šola za starše”
bomo sofinancirali projekte namenjene os-
veščanju, izobraževanju, usposabljanju in
pomoči staršem na področju preprečevanja
zasvojenosti in drugih odklanjanj.

Ad 3) V okviru programa “informativna
gradiva” bomo sofinancirali pripravo in za-
ložbo informativnih gradiv, ki morajo biti ino-
vativna (ne smejo povzemati že obstoječih
in znanih vsebin), ki bodo uporabna za star-
še, vzgojitelje in širšo javnost v smislu pre-
prečevanja zasvojenosti.

Ad4) V okviru programa “obravnave uži-
valcev drog” bomo sofinancirali projekte na-
menjene obravnavi in pomoči uživalcem
drog in njihovim svojcem.

II. b) Pogoji za izbiro sofinanciranja pro-
gramov:

Na razpis se lahko prijavijo: pravne in
fizične osebe, ki izvajajo razpisane progra-
me s področja preprečevanja zasvojenosti
in delujejo na področju Ljubljane in vložijo
vlogo na ustreznem obrazcu z razpisne do-
kumentacije.

Kriteriji in merila za oceno projektov in
dodelitev sredstev so opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

III. Orientacijska vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje projektov name-
njenih preprečevanju zasvojenosti in zlora-
be drog med mladimi v Ljubljani znaša:

1. program vzgojni cilji - (8,7 mio SIT),
2. program šole za starše - (2 mio SIT),
3. program informativna gradiva – (2 mio

SIT),
4. program programov obravnave za uži-

valce drog (2,5 mio SIT).
IV. Rok izvedbe
Financirani bodo projekti, ki bodo izve-

deni v letu 1999, projekti v okviru progra-
mov “Vzgojni cilji” in “Šola za starše” pa se
bodo financirali za šolsko leto 1999/2000.

V. Rok za predložitev vlog
Naročnik mora prejeti vloge najkasneje

do 10. 6. 1999 do 12. ure na naslov: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Odde-
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lek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti,
Gregorčičeva 7/1, 1000 Ljubljana v zapr-
tem in zapečatenem ovitku z oznako:

“Ne odpiraj – vloga za program Vzgojni
cilji”,

“Ne odpiraj – vloga za program Šola za
starše”,

“Ne odpiraj – vloga za program Informa-
tivna gradiva” in

“Ne odpiraj – vloga za program Obrav-
nava za uživalce drog”.

Nepravočasne in nepravilno označene
ovojnice bomo neodprte vrnili prejemnikom.

VI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje ponudb ni javno in bo:
– za program Vzgojnih ciljev - 10. 6.

1999,
– za program Šola za starše – 11. 6.

1999,
– za program Informativna gradiva –

11. 6. 1999,
– za program Obravnava za uživalce

drog – 14. 6. 1999.
VII. Izid javnega razpisa
Prejemniki bodo o izidu javnega razpisa

pisno obveščeni v roku 45 dni od objave
javnega razpisa.

VIII. Razpisno dokumentacijo ter vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani v Uradu za preprečevanje zas-
vojenosti, Gregorčičeva 7/1, Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro ali po telefo-
nu št. 223-445.

Mestna občina Ljubljana

Št. 554-19/99-2 Ob-3897
V skladu z določili odredbe o načinu od-

dajanja subvencij, dotacij in drugih transfe-
rov iz sredstev proračuna RS (Uradni list
RS, št. 5/98) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg l, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov nevladnih

organizacij s področja socialnega
varstva v Ljubljani za leto 1999

I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana (v
nadaljevanju MOL), Ljubljana, Mestni trg 1

II. a) Predmet razpisa je sofinanciranje
socialnovarstvenih programov nevladnih or-
ganizacij, ki so namenjeni Ljubljančanom:

A) programi redno oziroma občasno or-
ganizirane skrbi, nege, rehabilitacije, sveto-
vanja, pomoči ter zagotavljanja pogojev za
samopomoč vsem pomoči potrebnim/ose-
bam s posebnimi potrebami (v invalidskih
društvih, društvih kroničnih bolnikov, druš-
tvih uporabnikov psihiatričnih služb, druš-
tvih zaupnih telefonov, društvih za prosto-
voljno delo, v humanitarnih organizacijah in
drugih neprofitnih društvih ter ustanovah in
zavodih s področja socialnega varstva), da
bi se zmanjšala njihova izključenost iz so-
cialnega okolja, da bi se razbremenile nji-
hove družine, da bi jim ohranili vsaj minima-
len obseg psihofizičnega zdravja:

1. organizirana skrb za pomoči potreb-
ne/osebe s posebnimi potrebami - tako čla-
ne, kot tudi uporabnike teh programov v
neprofitnih društvih, ustanovah in zavodih
(invalidi, kronično bolni, otroci, starejši, žr-
tve nasilja in drugi),

2. pomoč organizatorjem socialnovar-
stvene pomoči;

B) programi psihosocialnih, predvsem te-
rapevtskih oblik pomoči alkoholikom in dru-
gim zasvojencem v procesu priprav na
zdravljenje oziroma v procesu nadaljevanja
njihove socialne rehabilitacije po zdravlje-
nju in to tako v klubih ter skupinah, kot tudi v
dnevnih centrih zanje pri neprofitnih druš-
tvih, ustanovah in zavodih s področja social-
nega varstva, da bi se jim omogočala njiho-
va trajnejša reintegracija v socialno okolje:

1. zmanjševanje škode pri zasvojenih in
informiranje o možnostih zdravljenja, pripra-
va na vključitev v zdravljenje zasvojenosti,
socialna rehabilitacija, družinska obravnava
in terapevtsko delo kot nadaljevanje zdrav-
ljenja alkoholizma, odvisnosti od nedovolje-
nih drog in drugih zasvojenosti, delovanje
skupin za samopomoč zasvojenim,

2. dopolnilno izobraževanje ter strokov-
no usposabljanje kadra za izvajanje teh pro-
gramov.

II.b) Pogoji za izbiro sofinanciranja pro-
gramov:

Na razpis se lahko prijavijo nevladne or-
ganizacije:

– društva in ustanove, vpisane v ustre-
zen register pri pristojni Upravni enoti oziro-
ma Ministrstvu za notranje zadeve,

– humanitarne organizacije,
– zasebni zavodi, katerih dejavnost je ne-

profitna.
Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje:
1. da imajo v ustanovitvenih aktih opre-

deljeno tudi izvajanje socialnovarstvene de-
javnosti,

2. da imajo izvajalci oziroma nosilci po-
sameznega programa izkušnje in/ali kvalifi-
kacije za delo na socialnovarstvenem po-
dročju,

3. da imajo za posamezen program iz-
delan podroben plan dela in jasno finančno
konstrukcijo.

II.c) Prednost pri sofinanciranju bodo im-
eli programi:

1. društev, ki so si pridobila status druš-
tva, ki deluje v javnem interesu,

2. društev, ki so že doslej imela podporo
za izvajanje svojih programov v okviru MOL,

3. društev, ki imajo zagotovljeno delno
sofinanciranje iz lastnih sredstev oziroma
sredstev izven mestnega proračuna,

4. društev, ki imajo razvejano mrežo de-
lovanja na celotnem območju mesta Ljublja-
na,

5. društev, ki imajo zagotovljene prostor-
ske možnosti delovanja za potrebe mešča-
nov Ljubljane,

6. društev, pri katerih nevladne organi-
zacije vključujejo v svoje metode dela pred-
vsem prostovoljstvo,

7. društev, ki razvijajo različne skupnost-
ne oblike dela, samopomoč in samoorgani-
zacijo,

8. društev, ki v prijavljenih projektih da-
jejo ob letošnjem mednarodnem letu starej-
ših povdarek prav tem vsebinam svojega
delovanja.

Kriteriji in merila za oceno programov in
dodelitev sredstev so podrobnejše oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

III. Orientacijska vrednost
Za vse programe s področja socialnega

varstva v mestu Ljubljana je orientacijska
vrednost razpisanih proračunskih sredstev
MOL za leto l999 v višini 108,000.000 SIT.

IV. Rok izvedbe
Financirani bodo socialnovarstveni pro-

grami, ki bodo izvedeni v letu 1999 oziroma
za izvedbo katerih bodo proračunska sred-
stva MOL porabljena do konca leta 1999.

V. Rok za predložitev ponudb
Rok za dostavo pisnih ponudb na Odde-

lek za zdravstvo in socialno varstvo MOL,
Cigaletova 5/II., Ljubljana, je petek, dne
11. 6. 1999 do 12. ure (oziroma, če so
oddane na pošti kot priporočena pošiljka,
pa najkasneje v četrtek, dne 10. 6. 1999
do 24. ure):

– vsak prijavljeni program mora biti na
posebnem razpisnem obrazcu, ki ga dobite
skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo na
Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo
MOL, Cigaletova 5/II., Ljubljana, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro,

– vsak prijavljen program mora vsebova-
ti v posebnem ovitku poleg izpolnjenega raz-
pisnega obrazca tudi svojo specifično do-
kumentacijo, ločeno od ostalih prijavljenih
programov istega pošiljatelja, čeprav lahko
v skupni kuverti,

– vsaka kuverta mora biti zaprta in na-
slovljena na Oddelek za zdravstvo in social-
no varstvo MOL, Cigaletova 5/II., 1000
Ljubljana,

– vsaka kuverta mora biti v levem zgor-
njem kotu označena z imenom oziroma na-
zivom ter naslovom pošiljatelja, v levem
spodnjem delu pa označena “za razpis - A”
oziroma “za razpis - B” in s pripisom “ne
odpiraj - vloga”.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do prispele pravočasno in z zahtevanimi oz-
nakami, ostale pa bodo vrnjene neodprte
pošiljateljem.

VI. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb ne bo javno, opravila

pa ga bo strokovna komisija za izvedbo jav-
nega razpisa dne 14. 6. 1999.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
oziroma ponudb s pomanjkljivo dokumenta-
cijo bo ponudba v postopku odpiranja izlo-
čena kot nepopolna ponudba. Za le-te bo-
do v roku 8 dni od odpiranja ponudb prijav-
ljenci pozvani, da jih v roku 10 dni dopolni-
jo, v nasprotnem primeru bodo zavržene.

VII. Izid javnega razpisa
Prijavljenci bodo o izbiri programov, ki

jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana
iz sredstev mestnega proračuna za področ-
je socialnega varstva za leto 1999, pisno
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od ob-
jave javnega razpisa.

V primeru, da bo s sprejetim proraču-
nom mesta Ljubljane za leto 1999 naknad-
no zagotovljen večji obseg namenskih sred-
stev za to področje, bo lahko ista komisija
pripravila anekse k že sklenjenim pogod-
bam za sofinanciranje v tem letu in sicer
takšne, ki bodo vključevali večji delež po-
vračil stroškov za izvedbo že odobrenih ozi-
roma izbranih programov.

VIII. Drugo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainte-

resirani na Oddelku za zdravstvo in socialno
varstvo MOL, Cigaletova 5/II., Ljubljana,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro osebno,
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
pa tudi po telefonu štev. 1324-270.

Mestna občina Ljubljana
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Ob-4074
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) objavlja Center za promocijo turizma
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dodatnih

akcij tržnega komuniciranja
Vir: razpoložljiva sredstva na postavki

3984 – EU Center za promocijo turizma
Slovenije.

1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Center za promocijo turizma Slovenije, Du-
najska 156, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje slovenskemu turističnemu gospodars-
tvu za pripravo in izvedbo konkretnih akcij
tržnega komuniciranja, z namenom pospe-
šiti slovensko turistično ponudbo, zaradi
vpliva vojnih razmer v ZRJ, na pospeševa-
nje prodaje slovenske turistične ponudbe.

A) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo slovenske

pravne osebe in podjetniki posamezniki (v
nadaljevanju podjetja) v turističnem gospo-
darstvu: turistični organizatorji potovanj ozi-
roma agencije in druga turistična podjetja.

B) Izločitveni kriteriji za podjetja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čena podjetja:
– podjetja, ki niso registrirana za oprav-

ljanje turistične dejavnosti,
– podjetja, ki so v stečajnem postopku

ali v postopku prisilne poravnave.
C) Izločitveni kriteriji za programe
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čeni programi:
– programi, ki niso predmet opredelje-

nih dodatnih programov tržnega komunici-
ranja na primarnih in sekundarnih tujih trgih
in domačem trgu, glede na vpliv vojne v
ZRJ, na pospeševanje po slovenski turistič-
ni ponudbi,

– programi, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna.

D) Merila za izbiro programov:
– tržna naravnanost programa,
– ustreznost terminskega načrta za iz-

vedbo programa,
– finančna konstrukcija programa,
– delež finančne udeležbe predlagatelja

programa in njegovega partnerja v tujini.
E) Relevantni trgi in programi
Sredstva so namenjena naslednjim tujim

trgom: Avstrija, Italija, Nemčija, Madžarska,
Švica, ZDA, Nizozemska in Belgija, Velika
Britanija in Irska, Japonska, Izrael in doma-
čemu trgu. Podjetja lahko kandidirajo z na-
slednjimi programi: predstavitve aranžmajev
pri tujih agentih in posameznih ciljnih skupi-
nah, akcije direktnega marketinga za indivi-
dualne goste, akcije ciljnega oglaševanja,
izdelava in distribucija posebnih letakov s
konkretnimi programi in drugo. Podjetja lah-
ko kandidirajo z večimi programi, vendar z
vsakim ločeno (en program je ena akcija
tržnega komuniciranja).

F) Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja je največ do 60%

vrednosti predlaganega programa, vendar

ne bo presegla zneska 600.000 SIT na po-
samezen program.

G) Pogoji predhodne izvedbe programa
Izbranim prosilcem bodo dodeljena nepo-

vratna sredstva za stroške programa, če bodo
le-ti uspešno dokončani in če bo zaključno
poročilo ter obračun stroškov zanje podan v
roku enega meseca po zaključku programa,
skupaj z dokazili o realizaciji programa.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je predmet

tega javnega razpisa, znaša 149,000.000
SIT.

4. Uporaba sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu morajo

biti porabljena do konca leta 1999.
5. Predložitev vlog
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili, mora biti dostavljena na naslov: Center
za promocijo turizma Slovenije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, pod
oznako “Ne odpiraj – razpis II”, z navedbo
“dodatni programi”. Ponudbe je potrebno
predložiti do 9. 6. 1999 do 15. ure.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje ponudb bo izvedla strokovna

komisija v četrtek, 10. 6. 1999 ob 10. uri, v
prostorih Centra za promocijo turizma Slo-
venije. Odpiranje ponudb je javno.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vsi, ki se bodo prijavili na javni razpis,

bodo o rezultatih obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju.

8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne in-

formacije posreduje Klara Hauko ali Iztok
Altbauer, Center za promocijo turizma Slo-
venije, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
189-18-40, faks 189-18-41.

Center za promocijo turizma

Ob-4075
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) objavlja Center za promocijo turizma
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje prihoda skupin tujih

turistov v primeru nezadostnega števila
prijavljenih udeležencev

Vir: razpoložljiva sredstva na postavki
3984 – EU Center za promocijo turizma
Slovenije.

1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Center za promocijo turizma Slovenije, Du-
najska 156, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinan-
ciranje slovenskemu turističnemu gospo-
darstvu v primeru nezadostnega števila pri-
javljenih udeležencev napovedanih tujih sku-
pin z že vplačanimi rezervacijami za sezono
v letu 1999.

A) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo slovenske

pravne osebe in podjetniki posamezniki (v
nadaljevanju podjetja) v turističnem gospo-
darstvu: turistični organizatorji potovanj ozi-
roma agencije in druga turistična podjetja,
ki sodelujejo s tujim organizatorjem potovanj
oziroma agencijo.

B) Izločitveni kriteriji za podjetja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čena podjetja:
– podjetja, ki niso registrirana za oprav-

ljanje turistične dejavnosti,
– podjetja, ki so v stečajnem postopku

ali v postopku prisilne poravnave.
C) Izločitveni kriteriji za programe
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čeni programi:
– programi, ki niso predmet že podpisa-

nih pogodb,
– programi, ki so sofinancirani iz drugih

virov državnega proračuna.
D) Merila za izbiro programov:
– stalnost partnerstva med predlagate-

ljem programa in tujim partnerjem,
– strateška pomembnost tujega part-

nerja,
– razmerje med prijavljenimi osebami za

potovanje in manjkajočimi osebami,
– pripravljenost tujega partnerja za sofi-

nanciranje dodatnih akcij tržnega komunici-
ranja in pospeševanja prodaje,

– pripravljenost domačega partnerja za
sofinanciranje dodatnih akcij.

E) Relevantni trgi in programi
Sredstva so namenjena naslednjim tujim

trgom: Avstrija, Italija, Nemčija, Švica, ZDA,
Nizozemska in Belgija, Velika Britanija in
Irska, Japonska in Izrael. Posamezno pod-
jetje lahko kandidira z večimi programi, ven-
dar z vsakim ločeno (en program je ena
skupina).

F) Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja je največ do 60%

vrednosti potrebnih dodatnih sredstev za
realiacijo programa, zaradi nezadostnega
števila prijavljenih udeležencev, vendar ne
bo presegla zneska 200.000 SIT na posa-
mezen program.

G) Pogoji predhodne izvedbe programa
Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-

povratna sredstva za stroške programa, če
bodo le-ti uspešno dokončani in če bo za-
ključno poročilo ter obračun stroškov zanje
podan v roku enega meseca po zaključku
programa, skupaj z dokazili o realizaciji pro-
grama.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je predmet

tega javnega razpisa, znaša 50,000.000
SIT.

4. Uporaba sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu morajo

biti porabljena do konca leta 1999.
5. Predložitev vlog
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili, mora biti dostavljena na naslov: Center
za promocijo turizma Slovenije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, pod
oznako “Ne odpiraj – razpis I”, z navedbo
“tuje skupine”. Ponudbe je potrebno
predložiti do 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7.,
26. 7. 1999 do 15. ure.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje ponudb bo izvedla strokovna

komisija ob torkih: 1. 6., 15. 6., 29. 6.,
13. 7., 27. 7. 1999 ob 10. uri, v prostorih
Centra za promocijo turizma Slovenije. Od-
piranje ponudb ni javno.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vsi, ki se bodo prijavili na javni razpis,

bodo o rezultatih obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju.
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8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne in-

formacije posreduje Klara Hauko ali Iztok
Altbauer, Center za promocijo turizma Slo-
venije, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
189-18-40, faks 189-18-41.

Center za promocijo turizma

Št. 464/99-32 Ob-4027
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
5. člena odloka o javni snagi, čiščenju jav-
nih površin, površin za pešce in zelenih po-
vršin v Občini Gornja Radgona (Ur. objave
občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 22/99) in 16. člena odloka o
koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe “javna snaga, čiščenje javnih povr-
šin, površin za pešce in zelenih površin“
(Ur. objave občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 22/99), objavlja Občin-
ska uprava Občine Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, Gornja Radgona

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “javna

snaga, čiščenje javnih površin, površin
za pešce in zelenih površin“ v mestu

Gornja Radgona
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.
2. Predmet koncesije: opravljanje gos-

podarske javne službe javna snaga - čišče-
nje javnih površin, površin za pešce in zele-
nih površin ter zimska služba (v nadaljeva-
nju: javna snaga).

3. Obseg koncesije: javne površine v
mestu Gornja Radgona, določen v razpisni
dokumentaciji.

4. Krajevno območje: območje mesta
Gornja Radgona.

5. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za do-
bo 5 let, s pričetkom predviden datum 1. 7.
1999.

6. Viri financiranja: iz občinskega prora-
čuna.

7. Način plačila: po fakturah v skladu s
koncesijsko pogodbo.

8. Na razpis se lahko prijavijo samo fizič-
ne ali pravne osebe zasebnega prava.

9. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je, navedene v odloku o koncesiji za izva-
janje gospodarske javne službe “javna sna-
ga, čiščenje javnih površin, površin za peš-
ce in zelenih površin“ (Ur. objave občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
22/99), in sicer:

– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje pogoje po
4. členu zakona o gospodarskih družbah ali
je vpisan v register samostojnih podjetnikov
oziroma ima obrtno dovoljenje,

– da zaposluje najmanj eno osebo s stro-
kovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnič-
ne ali ustrezne smeri in najmanj tri leta de-
lovnih izkušenj na področju javne snage,

– da razpolaga z zadostnim številom de-
lavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposob-
ljenostjo oziroma izkušnjami na področju jav-
ne snage,

– da razpolaga z zadostnim obsegom de-
lovnih priprav,

– da se obveže zavarovati proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo z opravljanjem jav-
ne službe lahko povzroči tretji osebi ali
občini,

– da predloži elaborat o opravljanju de-
javnosti z vidika kadrov, organizacije del,
strokovne opremljenosti, finančno-operativ-
nega vidika in razvojnega vidika,

– da izpolnjuje druge s predpisi določe-
ne pogoje.

10. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednja dokazila:

– podatke o ponudniku (predstavitev),
– registracijo podjetja,
– odločbo za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo pristojnih organov, da ima po-

nudnik poravnane obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih zakonsko določenih da-
jatev,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih (boniteta podjetja),

– fotokopijo obrazca M1 in M2 za osebo
s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje
tehnične ali ustrezne smeri in potrdilo z opi-
som del v zadnjih treh letih,

– dokazilo o razpolaganju z ustreznimi
tehničnimi sredstvi potrebnimi za izvajanje
javne snage,

– izjavo, da se obveže v roku 30 dni po
sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zava-
rovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
snage povzročijo pri njem zaposlene osebe
tretjim osebam; pogodba o zavarovanju mo-
ra imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenje-
no v korist občine,

– izjavo, da se obveže v roku 30 dni po
sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zava-
rovanje odgovornosti za škodo, ki jo pov-
zroči občini z nerednim ali nevestnim oprav-
ljanjem javne snage; pogodba o zavarova-
nju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist občine,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, finančno-operativnega vidika
in razvojnega vidika,

– referenčno listo,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošte-

val veljavne predpise in standarde,
– skupno ceno po vrstah dejavnosti in

ceno po posameznih vrstah storitev (na eno-
to mere),

– izjavo, da bo v celoti upošteval odlok o
javni snagi, čiščenju javnih površin, površin
za pešce in zelenih površin, ter odlok o
koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe “javna snaga, čiščenje javnih povr-
šin, površin za pešce in zelenih površin“
(Ur. objave občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 22/99),

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi konce-
dentu,

– navedbo pooblaščenih oseb ponudni-
ka, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,

– osnutek koncesijske pogodbe,
– izjava, da bo koncesionar s pričetkom

opravljanja javne službe prevzel v redno de-
lovno razmerje tiste delavce Komunalnega
podjetja Gornja Radgona, ki v skladu s sis-
temizacijo delovnih mest delajo v dejavnosti

javne snage Gornja Radgona (čiščenje in
urejanje kraja).

11. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-
ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti napisana v slovenskem jezi-
ku, kolikor je sestavljena v tujem jeziku, pa
mora biti uradno prevedena in overjena.

12. Oddajanje ponudb: rok, v katerem
morajo ponudniki predložiti ponudbe z zah-
tevanimi dokazili je 7. 6. 1999. Ponudbe se
oddajo v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako “Javni razpis
- koncesija za gospodarsko javno službo
javna snaga - Ne odpiraj“, na naslov: Obči-
na Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
Gornja Radgona.

13. Javno odpiranje ponudb bo 8. 6.
1999 ob 12. uri, v prostorih Občine Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja
Radgona, v veliki sejni sobi. Upoštevane
bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki
bodo pravočasno prispele na naslov konce-
denta. Pred pričetkom odpiranja ponudb
morajo navzoči predstavniki ponudnikov
predložiti pismena pooblastila za zastopa-
nje ponudnika.

14. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference na področju, ki je predmet
koncesije,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti, ki jih ponuja,
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najbolj

ugodna.
15. O izbiri koncesionarja odloči občin-

ska uprava z upravno odločbo do 15. 6.
1999.

16. Občina in koncesionar skleneta pi-
sno koncesijsko pogodbo. V imenu občine
pogodbo podpiše župan.

17. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

18. V primeru, da se v določenem roku
ne prijavi noben kandidat, lahko sklene žu-
pan neposredno pogodbo s fizično ali prav-
no osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje te dejavnosti, za določen čas do izbora
koncesionarja na podlagi ponovnega javne-
ga razpisa.

19. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v os-
mih dneh po objavi razpisa (med 8. in 10.
uro) na Občini Gornja Radgona, Partizan-
ska cesta 13, Gornja Radgona, na Odseku
za urejanje in varstvo prostora ter komunal-
no infrastrukturo (kontaktna oseba: Andrej
Subašič, tel. 61-671), proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun: 51910-630-76108.

Občinska uprava
Občine Gornja Radgona

Št. 464/99-32 Ob-4028
Na podlagi 47. člena zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), objavlja
Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona

javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet razpisa je prodaja komunal-

no opremljenega stavbnega zemljišča v
skupni velikosti ca. 7000 m2 , ki se nahaja v
stanovanjskem predelu Trate v Gornji Rad-
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goni (deli parc. št. 231, 230, 229, 219,
185, 186, 187 in 218, vse k.o. Gornja
Radgona).

2. Zemljišče je namenjeno za gradnjo
stanovanjskega bloka (gradnja za trg) s
predvidoma 96 - stanovanji z možnostjo ure-
ditve poslovnih prostorov za mirne dejavno-
sti v pritlični etaži. Etažnost objekta je
K+P+2+M. V objektu bi se zgradila socialna
in neprofitna stanovanja, pa tudi stanovanja
za komercialno prodajo zainteresiranim kup-
cem. Gradnja bi potekala v 4. fazah, to je
od leta 2000 do vključno 2003.

3. Orientacijska vrednost zemljišča je
32,700.000 SIT.

4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

5. Ponudniki morajo v ponudbi navesti
ponujeno ceno za zemljišče, ceno za 1 m2

neto stanovanjske površine, idejno program-
sko zasnovo objekta in rok dokončanja ob-
jekta.

6. Vse stroške prodaje zemljišča in pre-
nosa pravic na kupca, stroške odmere zem-
ljišča, davke, takse in ostale stroške, plača
kupec.

7. Prispele ponudbe bo ocenila komisi-
ja. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno za zemljišče, nižjo
prodajno ceno za 1 m2 neto stanovanjske
površine za stanovanja, katerih kupec je Ob-
čina Gornja Radgona ter ustreznejšo idejno
programsko zasnovo objekta. Pri tem je
upoštevati, da bo Občina Gornja Radgona
kupec ca. 60% stanovanj v predvidoma ena-
kih deležih v letih do 2003.

8. Ponudniki morajo svoje ponudbe
predložiti v zaprti kuverti z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako “Javni razpis
- Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča
- Ne odpiraj“, na naslov Občina Gornja Rad-
gona, Partizanska 13, Gornja Radgona in
sicer do 7. 6. 1999 do 11. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 7. 6.
1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine Gornja
Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponud-
nika.

10. Vse nepremičnine so naprodaj po
načelu “videno - kupljeno“. Ta objava ne
zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali ka-
terikoli ponudnikom sklene pogodbo o pro-
daji.

11. Najugodnejši ponudnik oziroma ku-
pec mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
14 dni po prejemu obvestila o izbiri in vpla-
čati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena.

12. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 15 dni po preteku roka za oddajo po-
nudb.

13. Vse informacije lahko ponudniki do-
bijo na tel. št. 069/61-671, faks
069/62-438, kontaktna oseba Andrej Sub-
ašič.

Občina
Gornja Radgona

Št. 464/99-32 Ob-4029
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93,
7. člena odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki in odlaganju ostankov komunalnih
odpadkov v Občini Gornja Radgona (Ur. ob-
jave Občine Gornja Radgona, lokalni časo-
pis Prepih, št. 22/99) in 19. člena odloka o
koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe “ravnanje s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov“
(Ur. objave občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 23/99) objavlja občin-
ska uprava Občine Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, Gornja Radgona

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe “ravnanje
s komunalnimi odpadki in odlaganje

ostankov komunalnih odpadkov“
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.
2. Predmet koncesije: opravljanje gos-

podarske javne službe “ravnanje s komunal-
nimi odpadki in odlaganje ostankov komu-
nalnih odpadkov“(v nadaljevanju: javna služ-
ba), ki obsega:

– ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
na izvoru njihovega nastajanja,

– ločen prevoz posameznih frakcij,
– vračanje koristnih odpadkov v ponov-

no uporabo oziroma predelavo,
– odlaganje preostalih odpadkov na ure-

jenih odlagališčih,
– nabava in prodaja posod (po potrebi)

za ločeno zbiranje odpadkov,
– nabava in prodaja posebnih vrečk za

odpadke (v primeru večje količine gospo-
dinjskih odpadkov in za gospodinjstva, kjer
ni mogoč dostop s smetarskim vozilom),

– odvoz kosovnih odpadkov dvakrat na
leto,

– odvoz kosovnih odpadkov na osnovi
naročila povzročiteljev,

– vodenje seznama postavljenih posod za
odpadke v občini na za to predvidenih loka-
cijah.

3. Območje in uporabniki storitev: celot-
no območje Občine Gornja Radgona.

Uporabniki storitev so vsi lastniki, upo-
rabniki oziroma upravljalci objektov bivanja,
proizvodnih in storitvenih dejavnosti na ob-
močju občine.

4. Viri financiranja: javna služba se finan-
cira iz plačil uporabnikov storitev in naročni-
kov.

5. Način plačil: na osnovi izstavljenih po-
ložnic in faktur.

6. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba se sklepa za določen čas za dobo
10 let s pričetkom predvidoma 1. julij 1999.

Razpisana koncesija se podeli le enemu
koncesionarju za celotno območje Občine
Gornja Radgona.

7. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe zasebnega prava.

8. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje pogoje po
4. členu zakona o gospodarskih družbah ali
je vpisan v register samostojnih podjetnikov
oziroma ima obrtno dovoljenje,

– da zaposluje najmanj eno osebo s stro-
kovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične
ali ustrezne smeri in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju ravnanja z odpadki,

– da razpolaga vsaj z enim certifikatom
iz družine ISO 9000,

– da zagotavlja odlaganje ostankov ko-
munalnih odpadkov na deponiji, ki jo bo
zagotovila občina.

9. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (predstavitev),
– registracijo,
– odločbo za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo pristojnih organov, da ima po-

nudnik poravnane obveznosti iz naslova dav-
kov, taks in drugih zakonsko določenih da-
jatev,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih (boniteta podjetja),

– cenik po posameznih elementih cene
v skladu z navodilom o metodologiji za obli-
kovanje cen obveznih lokalnih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaga-
nja ostankov komunalnih odpadkov (Ur. l.
RS, št. 27/98),

– izjavo, da bo odlagal odpadke na de-
poniji, ki jo bo določila občina,

– izjavo ponudnika, da bo s pričetkom
opravljanja dejavnosti javne službe prevzel v
delovno razmerje tiste delavce Komunalnega
podjetja Gornja Radgona, ki v skladu s siste-
mizacijo delovnih mest delajo v dejavnosti gos-
podarjenje in ravnanje s komunalnimi odpadki
samo za območje Občine Gornja Radgona,

– izjavo ponudnika, da bo sklenil v roku
30. dni po podpisu koncesijske pogodbe
zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo
povzroči občini z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe, s klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist občine,

– izjavo ponudnika, da bo sklenil v roku
30. dni po podpisu koncesijske pogodbe
zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe
uporabnikom ali drugim osebam, s klavzulo,
da je zavarovanje sklenjeno v korist občine,

– fotokopijo obrazca M1 in M2 za osebo
s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje
tehnične ali ustrezne smeri in potrdilo z opi-
som del v zadnjih treh letih,

– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
javne službe,

– izjavo, da bo kot koncesionar upošte-
val veljavne predpise, normative in standar-
de ter sledil razvojnim trendom dejavnosti in
usmeritvam Občine Gornja Radgona,

– izjavo, da bo v celoti upošteval odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaga-
nju ostankov komunalnih odpadkov (Urad-
ne objave občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 22/99), in odlok o kon-
cesiji za izvajanje gospodarske javne služb
“ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaga-
nje ostankov komunalnih odpadkov” (Urad-
ne objave občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 23/99) in program gos-
podarjenja z odpadki na območju Občine
Gornja Radgona,

– izjavo o ugodnostih, ki jih ponudnik
nudi koncedentu,
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– referenčno listo,
– navedbo pooblaščenih oseb ponudni-

ka, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, finančno-operativnega vidika
in razvojnega vidika,

– osnutek koncesijske pogodbe.
10. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba mora biti napisana v slovenskem jezi-
ku, kolikor je sestavljena v tujem jeziku, pa
mora biti uradno prevedena in overjena.

11. Oddajanje ponudb: rok v katerem
morajo ponudniki predložiti ponudbe z zah-
tevanimi dokazili je 7. 6. 1999. Ponudbe se
oddajo v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako “Javni razpis
- koncesija za gospodarsko javno službo
ravnanje z odpadki - Ne odpiraj“, na naslov:
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta
13, Gornja Radgona.

12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 8. 6. 1999, ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, Gornja Radgona.

Upoštevane bodo le pravilno opremlje-
ne ponudbe, ki bodo pravočasno prispele
na naslov koncedenta. Pred pričetkom od-
piranja ponudb morajo navzoči predstavniki
ponudnikov predložiti pismena pooblastila
za zastopanje ponudnika.

13. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference na področju, ki je predmet
koncesije (dosedanje izkušnje),

– tehnična opremljenost za izvajanje
vseh razpisanih del

– plačilni pogoji,
– cenik,
– ugodnosti, ki jih ponuja.
Najcenejša ponudba ni nujno, da je tudi

najugodnejša.
14. O izbiri koncesionarja odloči občin-

ska uprava z upravno odločbo do 15. 6.
1999.

15. Občina in koncesionar skleneta pi-
sno koncesijsko pogodbo. V imenu občine
pogodbo podpiše župan. Naročnik si pridr-
žuje pravico, da ne izbere nobeno od pris-
pelih ponudb.

16. V primeru, da se v določenem roku
ne prijavi noben kandidat, lahko sklene žu-
pan neposredno pogodbo s fizično ali prav-
no osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje te dejavnosti, za določen čas, do izbora
koncesionarja (ponovni javni razpis).

17. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo v osmih dneh po objavi razpisa
(med 8. in 10. uro) na Občini Gornja Rad-
gona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgo-
na, na Oddelku za urejanje in varstvo pro-
stora ter komunalno infrastrukturo pri Kovač
Štefur Jožici, ki daje tudi informacije v zvezi
z razpisom. Razpisno dokumentacijo dvig-
nete na osnovi dokazila o plačilu stroškov
dokumentacije.

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT za
stroške dokumentacije nakažite na žiro ra-
čun št. 51910-630-76108.

Občinska uprava
Občine Gornja Radgona

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Poziv na notranji odkup
La-3

Udeležencem notranjega odkupa v pod-
jetju Tanin Sevnica, d.d., sporočamo, da
11. 6. 1999 poteče rok za vplačilo tretjega
paketa delnic iz naslova neodkupljenega de-
la Slovenski razvojni družbi, d.d., Ljubljana.

Cena delnice s 50% popustom je pro-
dajna vrednost delnice na 31. 12. 1992
revalorizirana z indeksom drobnoprodajnih
cen od 31. 12. 1992 do dneva vplačila.

Vsem upravičencem sporočamo, da lahko
vplačajo sredstva od 21. 5. 1999 do 26. 5.
1999 v prostorih uprave Tanin Sevnica, d.d.,
od 11. do 12. ure ali pa na privatizacijski
račun družbe št. 51610-698-000-0075121
z imenom Tanin Sevnica, d.d., najkasneje do
26. 5. 1999.

V primeru preveč vplačanih sredstev se
bodo vplačila upoštevala v sorazmerju s šte-
vilom delnic, ki jih kot upravičenec že imate
v podjetju.

Tanin Sevnica, d.d.,
vodja odkupa

Objave
delniških družb

Št. 6/99 Ob-3883

Na podlagi 222. in 223. člena zakona o
gospodarskih družbah ter 10. člena statuta
družbe, uprava sprejema

sklep
o odvzemu delnic ter že izvršenih plačil

zanje
naslednjim delničarjem:
– DAR TAR ALP, d.o.o., Podbreg 15a,

4280 Kranjska Gora, 789 navadnih imen-
skih delnic serijskih številk od 50 001 do
50 789,

– Janez Hrovat, Podkoren 5a, 4280
Kranjska Gora, 789 navadnih imenskih del-
nic serijskih številk od 121 888 do
122 676.

Delnice se brez nadomestila odvzamejo
v korist družbe. Odvzem delnic začne veljati
z dnem tega obvestila. Glede na to, da nev-
plačanega dela vložka ni mogoče izterjati
od delničarjev prednikov, se delnice v naj-
krajšem možnem času prodajo po postop-
ku iz zadnjega odstavka 10. člena statuta
družbe.

Terme Kranjska Gora, d.d.,
Kranjska Gora

uprava

Javne prodaje delnic

Ob-3882

Probanka, d.d., Gosposka ulica 23, Ma-
ribor, v skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime

Probanke, d.d.,

ki jo je banki posredoval delničar ETI
Elektroelement, d.d., Obrezija 5, 1411 Iz-
lake.

Predmet prodaje je 80 navadnih ustano-
viteljskih delnic na ime Probanke, d.d., po
ceni 133.500 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta Probanke in pravilnika o pro-
metu z ustanoviteljskimi navadnimi delnica-
mi na ime Probanke, d.d., obstoječi imetni-
ki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene osta-
lim kupcem.

Probanka, d.d.,
Maribor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 10 Ob-3885

Direktorica družbe JRS, d.d., Ljubljana,
Litijska 263, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka 1/
30024/00, objavlja

sklep

o povečanju kapitala,

ki je bil sprejet na skupščini družbe dne
19. 4. 1999. Osnovni kapital se poveča za
2,000.000 SIT z denarnim vložkom, tako
da znaša po izvršenem povečanju
5,000.000 SIT.

Za znesek povečanja osnovnega kapita-
la družba izda 2.000 navadnih imenskih pro-
sto prenosljivih delnic istega razreda, z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT za eno delni-
co. Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu pred-
nostno pravico do vpisa novih delnic. Rok
za uveljavitve te pravice in vplačila delnic je
14 dni od dneva te objave.

Vpisno mesto za nove delnice je na se-
dežu družbe v navedenem roku, vsak de-
lovnik od 10. do 12. ure.

JRS, d.d., Ljubljana
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V 3. skupščini družbe ETRA 33, d.d.,
Ljubljana, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3752, Št.
23/99 se:

– pod 1. točko prvi odstavek v predlogu
sklepa pravilno glasi: za predsednico
skupščine se imenuje Jožica Tominc, za
preštevalca glasov pa Zlato Hernčič in Bre-
da Jeran;

– v drugem odstavku od Udeležbe na
skupščini, ki glasi: Pravico do udeležbe na
skupščini... beseda prijavijo nadomesti z be-
sedo prijavo.

Uredništvo

Popravek
Ob-4055

Na temelju četrtega odstavka 22. člena
statuta delniške družbe Žito Gorenjka, d.d.
in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah objavljamo popravek
dnevnega reda za 2. sejo skupščine, ki bo
v torek, 22. 6. 1999, z začetkom ob 10.
uri, v prostorih družbe v Lescah, Rožna
dolina 8.

4. točka dnevnega reda seje se pravilo-
ma glasi:

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta družba na podlagi prve,
druge in tretje alinee prvega odstavka
240. člena zakona o gospodarskih družbah
oblikuje sklad lastnih delnic.

Vir za oblikovanje sklada so rezerve.
Žito Gorenjka, d.d.

uprava

Št. 213/99 Ob-4059
Skladno z 286. členom zakona o gos-

podarskih družbah, delničar PID Krona Se-
nior, d.d., zahteva razširitev dnevnega reda
druge seje skupščine družbe Geoprojekt,
d.d., Ljubljana, ki bo dne 15. 6. 1999, z
naslednjo točko:

Razrešitev člana nadzornega sveta in iz-
volitev člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: kot član nadzornega
sveta se na podlagi odstopne izjave razreši
Iztok Kremser. Za člana nadzornega sveta
se do izteka mandata starega nadzornega
sveta izvoli Jože Tepina.

Obrazložitev: dosedanji član nadzorne-
ga sveta Iztok Kremser je podal odstopno
izjavo.

PID Krona Senior, d.d.
direktor

Ob-3849
Na podlagi 7.3. točke statuta Mari-

borske livarne Maribor, d.d., Oreško na-
brežje 9, Maribor, uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor,

d.d.,
ki bo 23. 6. 1999 ob 15. uri v Mari-

borski livarni Maribor, v jedilnici hale A,

Oreško nabrežje 9, Maribor, ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in verifikacijska komsiija v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bo-
hinc iz Maribora.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička in
pokrivanju izgube.

Predlog  sklepov:  dobiček  leta  1998
v  višini  58,639.428,33 SIT  se  v  celoti
razporedi  za  pokrivanje  izgub  iz  prete-
klih  let.

Izguba iz preteklih let v višini
1.263,726.859,71 SIT se pokrije v celoti,
in sicer iz sredstev rezerv v višini
263,826.520,60 SIT, revalorizacijskega
popravka rezerv v višini 268,702.102,90
SIT ter revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala v višini 731,198.236,18 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999

se imenuje revizijska družba Abeceda,
d.o.o., iz Ptuja.

5. Sprememba sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina članom nadzor-
nega sveta se spremeni tako, da znaša za
člana nadzornega sveta 40.000 SIT in za
predsednika 60.000 SIT neto.

Predlagatelj sklepov pod 1., 2., 3. in
5. točko je uprava, pod 4. točko pa nadzor-
ni svet. Nadzorni svet je oblikoval k 2. in
3. točki pozitivno mnenje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na vpogled v tajništvu druž-
be MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in
13. uro. Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi
v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoji
za udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred za-
sedanjem skupščine v tajništvu MLM, d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in more-
bitnega prevzema glasovnic, delničarje
naprošamo, da pridejo na skupščino pred
zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z
osebnim dokumentom ali pisnim po-
oblastilom,  zakoniti  zastopniki  z  izpisom
iz  sodnega  registra  in  osebnim  doku-
mentom.

Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno

zasedanje eno uro kasneje v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat ponovno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Mariborska livarna Maribor, d.d.,
uprava

Št. 33/99 Ob-3850
Na podlagi 19. točke statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika, d.d., Vrhnika, vabi
uprava družbe delničarje na

sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika, d.d.,

ki bo v torek dne 22. 6. 1999 s pričet-
kom ob 12. uri v prostorih družbe, Idrijska
21, Vrhnika.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

– za preštevalko glasov se imenuje, Nad-
ja Slokan.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Marjana Kotarja, dipl. jur.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep: sprej-
me se letno poročilo za poslovno leto 1998.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o delitvi
dobička v naslednjem besedilu:

Dobiček poslovnega leta 1998 v višini
131,060.075 SIT ostane nerazporejen.

Nerazporejen dobiček iz poslovnih let
1994, 1995, 1996, ki skupaj s pripadajočo
revalorizacijo do dne 31. 12. 1998 znaša
154,014.436 SIT se razporedi:

– 23,049.000 SIT za dividende,
– 8,600.000 SIT za nagrade upravi in

nadzornemu svetu.
Dobiček iz poslovnega leta 1994 je tako

v celoti razporejen.
Preostali dobiček iz poslovnih let 1995

in 1996, ki skupaj s pripadajočo revaloriza-
cijo do dne, 31. 12. 1998 znaša
122,365.436 SIT ostane nerazporejen.

Dobiček iz poslovnega leta 1997, ki sku-
paj s pripadajočo revalorizacijo do dne
31. 12. 1998 znaša 41,130.562 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 1999 se imenuje
revizijska družba IN Revizija, d.o.o., Linhar-
tova, 1, Ljubljana (pravni naslednik P&S re-
vizija, d.o.o.).

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno  pravico  lahko  uresničijo  del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu
družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
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seje skupščine, vsak delovni dan 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 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Pekarna Vrhnika, d.d.,
uprava družbe

Ob-3851
Na podlagi statuta družbe Astra Tehnič-

na trgovina, d.d., Ljubljana, uprava družbe
sklicuje

4. sejo skupščine
Astra Tehnična trgovina, d.d.,

ki bo v torek, dne 22. 6. 1999 ob
10. uri na Upravi družbe, Ljubljana, Stani-
čeva 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlagano sestavo delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, notarja
in dveh preštevalcev glasov.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega osnovnega kapitala.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe

za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1998.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log delitve čistega dobička v višini
47,685.372,47 SIT, in sicer:

– za dividende: 32,502.400 SIT,
– nerazporejeno: 15,182.972,47 SIT.
Dividenda za posamezno delnico znaša

700 SIT bruto. Izplačane bodo 22. 7. 1999.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja delniške družbe za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1999 se
imenuje Podboršek, Revizijsko družbo, k.d.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be Ljubljana, Staničeva 41, od 22. 5. 1999
dalje, vsak delovni dan od 12. do 15. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v centralnem registru Klirinško depot-
ne družbe na dan 16. 6. 1999.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, naj najkasneje tri dni pred skupšči-
no, pisno prijavijo udeležbo.

Prosimo, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih ude-
ležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
skepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino na seji
prisotnega kapitala.

Astra Tehnična trgovina, d.d.,
direktorica družbe

Št. 36/99 Ob-3852
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah uprava delniške družbe Ho-
tel Turist, d.d., Ljubljana, objavlja

sklic skupščine
ki bo dne 29. 6. 1999 ob 13. uri na

sedežu družbe, Dalmatinova 15, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se iz-
voli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov
se izvoli Kette Karlo in Zdenka Vouk.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za l. 1998.

3. Razporeditev dobička za leto 1998 in
nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz preteklih let znaša 4,377.900 SIT in se
razdeli za dividende v višini 4,377.900 SIT.

Bruto dividenda na delnico znaša 75 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najka-

sneje do 31. 10. 1999.
Čisti dobiček iz leta 1998 znaša

551.993 SIT in ostane v celoti nerazpo-
rejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1999 skupščina imenuje
revizijsko družbo Podboršek Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave v
Ljubljani, Dalmatinova 15, vsak delovnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Hotel Turist, d.d., Ljubljana,
uprava družbe

Ob-3853
Na podlagi določila 283. člena zakona

o gospodarskih družbah in v skladu s
7. točko statuta delniške družbe Trio Tržič,
Mlaka 10, sklicuje uprava družbe na lastno
pobudo

2. skupščino
delničarjev delniške družbe Trio Tržič,

ki bo v sredo 23. 6. 1999, v prostorih
delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mla-
ka 10, z začetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa:
1. ugotovi se sklepčnost skupščine,
2. izvoli se predsednik skupščine,
3. izvolita se dva preštevalca glasov.

2. Sprejem revidiranega poslovnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta družbe in na predlog upra-
ve, se sprejme Revidirano letno poročilo za
leto 1998.

3. Pokrivanje izgube iz leta 1998.
Predlog sklepa: izgubo v višini

14,139.824,01 SIT se pokrije iz preneše-
nega dobička preteklih let v višini
2,806.642,28 SIT, iz revalorizacijskega po-
pravka prenešenega dobička v višini
210.498,17 SIT in iz zakonskih rezerv v
višini 11,122.683,56 SIT. Sprejme se pred-
log uprave o pokrivanju izgube.

4. Imenovanje finančnega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
1999 imenuje družba RFR-ERNST &
YOUNG.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in velja za 2. skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine v tajništvu delniške druž-
be. Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.

Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu, d.d., najmanj
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom na seznamu prisotnih delni-
čarejv potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge sklepov posredujejo upra-
vi družbe v pisni obliki z obrazložitvijo naj-
pozneje v 7 dneh po javni objavi sklica
skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v splošnem sektorju družbe Trio
Tržič, Mlaka 10, vsak delovnik od 9. do 11.
ure, od dneva objave sklica skupščine, do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Trio Tržič, d.d.,
uprava

Ob-3854
Uprava Posavja trgovina, d.d., Brežice,

Cesta prvih borcev 35, Brežice, na podlagi
določil 7.E člena statuta družbe sklicuje

3. redno skupščino
delničarjev

ki bo v sredo, dne 23. 6. 1999 ob 11.
uri v prostoru Restavracije pri Blagovnici
Brežice, Bizeljska cesta št. 37, Brežice, ter
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predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998, z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa z mnenjem nadzornega

sveta: sprejme se revidirano letno poročilo
družbe za leto 1998 v predloženem bese-
dilu.

3. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 1998.

Predlog sklepa z mnenjem nadzornega
sveta: ugotovljeni dobiček za leto 1998
ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1999 se imenuje revizijska družba Di-
namic, d.o.o., Vel. Brusnice 69, p.e. Kan-
dijska 64, Novo mesto.

5. Pobude in mnenje delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno

družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi dne 1. 6. 1999, pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj uro pred začetkom seje
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom v sprejemni pisar-
ni v Restavraciji pri Blagovnici, s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Jermar Remigiju od 10. do
12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Posavje trgovina, d.d., Brežice
predsednik uprave

direktor

Ob-3855
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
na podlagi 8.1. člena statuta delnike druž-
be sklicuje

četrto skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 22. 6. 1999, ob 16. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d., Trata 32, Škofja
Loka.

Dnevni red skupščine.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina sprejema predlog za
izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za 1998 s predlogom delitve do-
bička.

Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto

1998.
2.2. Nerazporejeni dobiček iz preteklih

let v višini 14,603.057,07 SIT skupaj z re-
valorizacijskim popravkom do 31. 12. 1998
v višini 38,624.265,76 SIT ter dobiček iz
leta 1998 v višini 381,129.387,27 SIT v
skupni višini 434,356.710,10 SIT se raz-
poredi:

– za rezerve družbe: 190,564.693,64
SIT,

– za dividende družbe: 53,227.322,83
SIT,

– nerazporejeni dobiček:
190,564.693,64 SIT.

Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe, in sicer v znesku 28 SIT (bruto) za
delnico in se delničarjem izplačajo do 30. 9.
1999.

2.3. Družba oblikuje sklad lastnih delnic
za namene iz 240. člena ZGD, in sicer iz
sredstev rezerv, do višine 10% osnovnega
kapitala družbe.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka za
leto 1999 se imenuje predlagana revizijska
družba ITEO Revizija, podjetje za revizijo
Ljubljana, d.o.o.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi
družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Lo-
ka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med
11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku tri dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku, in sicer na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vsto-
pu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
pričetkom skupščine predloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Ob primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob 17.
uri na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem
sklicu skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Termo, d.d., Škofja Loka
uprava

predsednica nadzornega sveta

Ob-3856
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-

sov, d.d., Ljubljana, Stegne 21, sklicuje
uprava družbe

3. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,

Ljubljana,

ki bo v torek, 29. 6. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21, (pre-
davalnica v pritličju).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju in predlogu nadzornega sveta letno po-
ročilo za leto 1998.

3. Kritje izgube v letu 1998.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju ter predlogu nadzornega sveta sklep, da
izguba iz leta 1998 v znesku
183,677.527,23 SIT ostane nekrita.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje na predlog nadzornega sveta Podbor-
šek revizjsko družbo, k.d., iz Ljubljane, za
revizijo poslovanja družbe Iskra Sistemi,
d.d., Ljubljana, za leto 1999.

Udeležba na skupščini družbe:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 24. 6. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe oziroma register pri Centralni kli-
rinško depotni družbi.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati pisno najpozneje tri dni pred sejo
skupščine na naslov družbe, pooblaščenci
pa v istem roku na sedežu družbe deponira-
ti pooblastila. Družba bo upoštevala pisne
prijave, ki bodo prispele do petka 25. 6.
1999, oziroma bodo tega dne poslane s
priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje pri-
javijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, ter s podpisom seznama prisotnih del-
ničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino

je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od 21. 5. 1999 do
dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine.
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Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
14. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Iskra Sistemi, d.d., Ljubljana
glavni direktor

Ob-3857
Na podlagi 46. in 47. člena statuta druž-

be Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov,
d.d., Kanal ob Soči – Slovenija uprava skli-
cuje

5. skupščino družbe
Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov,

d.d., Kanal ob Soči – Slovenija,
Kolodvorska 9,

ki bo dne 21. 6. 1999 ob 12. uri v dvo-
rani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu, Pio-
nirska 8, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna:

– za predsedujočega skupščini se izvoli:
Dušan Ambrožič,

– izvoli se preštevalki glasov v sestavi:
Sonja Mrak, Pavla Tinta.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v prdloženem besedilu z
mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: čisti dobiček družbe za leto
1998 znaša 21,623.000 SIT in ostane ne-
razporejen.

4. Ugotovitev skupščine, da je članom
nadzornega sveta predstavnikom delničar-
jev pretekel mandat in izvolitev članov nad-
zornega sveta predstavnikov delničarjev ter
seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih
je izvolil organ soupravljanja.

Nadzorni svet predlaga skupščini da
sprejme naslednji sklep: skupščina ugotovi,
da je članom nadzornega sveta predstavni-
kom delničarjev dne 20. 5. 1999 pretekel
mandat.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarejv, za šti-
riletno mandatno obdobje:

1. Drago Naberšnik,
2. Miran Ipavec,
3. Bogdan Bernik.

Skupščino se seznani, da je svet de-
lavcev izvolil naslednje predstavnike de-
lavcev v nadzorni svet:

1. Branko Kralj,
2. Eva Knafelc.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje družbo RFR - Ernst & Young,
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Plastik, proizvodnja plastičnih
izdelkov, d.d., Kanal ob Soči

direktor

Ob-3858
Na podlagi 18. člena statuta Koroške

banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, upravni odbor
banke sklicuje

13. sejo
zbora banke,

ki bo v sredo, 23. junija 1999 ob 11. uri
v prostorih velike sejne sobe Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke v Slovenj Gradcu,
Glavni trg 30.

Za sejo zbora banke predlaga upravni
odbor naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora, sprejem dnevnega re-
da, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
predlagani dnevni red in potrdi delovna tele-
sa v predlaganem sestavu ter imenuje no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročila o poslovanju Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke s finančnim rezul-
tatom za leto 1998:

2.1. Letno poročilo Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke za leto 1998 z mnenjem poob-
laščenega revizorja ter s predlogom razpore-
ditve dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke

za leto 1998 z mnenjem pooblaščenega
revizorja in sklepi o razporeditvi dobička za
leto 1998.

2.2. Poročilo nadzornega odbora Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega odbora banke.

2.3. Predlog ugotovitvenega sklepa, da
člani upravnega in nadzornega odbora ban-
ke niso neto dolžniki banke.

Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja,
da člani upravnega in nadzornega odbora
banke niso neto dolžniki banke.

3. Poslovni in finančni plan Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke za obdobje od leta
1999 do 2003.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
slovni in finančni plan Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke za obdobje od leta 1999 do
2003.

4. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov banke za le-
to 1999.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje
predlagano revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov banke za leto 1999.

5. Predlog za oblikovanje sklada lastnih
delnic.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
sklep za oblikovanje sklada lastnih delnic v
vsebini pisnega predloga.

6. Podaljšanje mandata direktorju banke.
Predlog sklepa: zbor banke podaljša

mandat direktorju banke po predlogu.
Zbora banke se lahko udeležijo vsi delni-

čarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
banke najmanj pet delovnih dni pred sejo
zbora banke in ostanejo vpisani do konca
seje. Vsaka redna delnica s pravico do gla-
sovanja daje v zboru 1 glas.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali po zakoni-
tem zastopniku. Skupni zastopnik več delni-
čarjev ne more imeti več kot 5% glasov
delničarjev.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za ude-
ležbo na zboru po pošti, oddali pa ga bodo
pred sejo zbora. Udeležence zbora prosimo,
da zaradi točnosti pričetka zbora ter pred-
hodne evidence o udeležbi, oddajo poobla-
stilo za udeležbo na zboru v prostorih, kjer
bo zbor potekal, že od 10. ure dalje.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago in
vpogled vsem delničarjem pet delovnih dni
pred sejo zbora banke na sedežu Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke v Slovenj Grad-
cu, Glavni trg 30, tajništvo.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje zbora banke istega dne,
to je 23. junija 1999 ob 12. uri v istih pro-
storih. Zbor bo takrat veljavno odločal ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
predsednik

upravnega odbora banke

Ob-3859
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Belinka Kemostik, d.d., Molkova pot
10, Mekinje, Kamnik, uprava sklicuje
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4. redno skupščino delničarjev
ki bo v sredo, dne 23. 6. 1999 ob 14.

uri na sedežu družbe z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujoči skupščine in
preštevalec glasov.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

letno poročilo za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi do-
bička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1999.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe vsak delovnik med 9. in 11. uro v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarejv se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi v Ljubljani po stanju na dan
16. 6. 1999 in so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe do vključno 21. 6. 1999,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja ozi-
roma dokument o zakonitem zastopstvu del-
ničarja.

Dvorana bo odprta 15 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v isti dvo-
rani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Belinka Kemostik, d.d., Mekinje,
Kamnik
uprava

Št. 170-442201 Ob-3860
Uprava družbe Olma, proizvodnja kemič-

nih izdelkov, d.d., Ljubljana, sklicuje

skupščino družbe
Olma, d.d.

Uprava sklicuje 2. sejo skupščine v pro-
storih družbe na Poljski poti 2, v Ljubljani,
dne 21. 6. 1999 s pričetkom ob 10. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni or-

gani skupščine: za predsednika skupščine
se izvoli Janka Pučnika, za preštevalca gla-

sov se izvoli Mateja Stanič-Rudolf in Milan
Kambič.

Za notarko se potrdi mag. Nino Čeršak.
3. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se sprejme po-
ročilo družbe za leto 1998.

4. Sprejem načina delitve dobička.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

razdeli dobiček v višini 4,981.568 SIT.
5. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta. Za podpis čistopisa
statuta se pooblasti nadzorni svet družbe.

6. Imenovanje revizorske družbe za revi-
zijo poslovanja družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: za revizorsko družbo, ki
bo opravila revizijo poslovanja v letu 1999
se imenuje revizorska hiša Podboršek, k.d.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak
delovnik od 8. do 12. ure pri ga. Gričar.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu družbe.

Olma, proizvodnja kemičnih izdelkov,
d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3964
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta

AMZS d.d., Dunajska 122, Ljubljana, upra-
va družbe sklicuje

2. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v ponedeljek, 21. junija 1999 ob
13 uri v sejni dvorani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, na Miklošičevi cesti
24 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli verifika-
cijsko komisijo, ugotovi sklepčnost in izvoli
predsednika skupščine. Seji skupščine pri-
sostvuje vabljeni notar.

2. Poslovno poročilo uprave za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme revidirano poslovno po-
ročilo družbe za leto 1998.

3. Predlog razdelitve dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o uporabi dobič-
ka, ki se glasi: “Čisti dobiček poslovnega
leta 1998 v znesku 126,227.929,73 SIT
se razporedi v rezerve po stanju na dan
1. 1. 1999.”

4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje revizijska hiša ITEO Revizija Ljub-
ljana d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji družbe, ki so na dan 18. 6. 1999 vpi-
sani v delniško knjigo družbe, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poob-
lastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja. V primeru organizira-
nega zbiranja pooblastil mora biti pooblasti-
lo sestavljeno v skladu z določili zakona o
prevzemih.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do ude-
ležbe in glasovanja na skupščini, če najka-
sneje do 18. 6. 1999 pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na sedež družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.

Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delni-
čar, njegov pooblaščenec oziroma zastop-
nik ob vstopu v prostore zasedanja skupšči-
ne. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki so se po potrebi dolžni izkazati z
osebnim dokumentom.

Skupščina je sklicana za 21. 6. 1999
ob 13. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, to je 21. 6. 1999 ob
14. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala. Udeležence pro-
simo, da pridejo na sejo vsaj pol ure pred
začetkom.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe na Dunajski 122 v Ljubljani
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

AMZS d.d.
uprava družbe

Št. 287/99 Ob-3982
Na podlagi 33. člena statuta delniške

družbe Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d.,
Celje, Mariborska 7, 3000 Celje, sklicuje
uprava družbe

4. sejo skupščine
Kovintrade, Zunanja trgovina, d.d.,

Celje,
ki bo v četrtek, 24. 6. 1999 ob 12. uri, v

prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Maribor-
ska 7 (dvorana v pritličju) in predlaga na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine.

2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo družbe za leto 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorja.

3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

delitev čistega dobička družbe za leto 1998
in nerazporejenega dobička iz preteklih let.

a) Čisti dobiček, ustvarjen v letu 1998, v
znesku 31,277.510,14 SIT se razporedi
na nerazporejeni dobiček.

b) Do 31. 12. 1998 revalorizirani neraz-
porejeni dobiček za leta 1995, 1996 in
1997 v skupnem znesku 30,770.685,43
SIT se razporedi:
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– za dividende – 13,758.000 SIT,
– za udeležbo na dobičku:

– članom uprave – 3,723.513 SIT,
– članom nadzornega sveta –

2,532.019 SIT.
Ostanek čistega dobička iz leta 1997 v

višini 10,757.153,43 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Udeležba na dobičku članom uprave in
članom nadzornega sveta se izplača v obliki
lastnih delnic.

Delničarjem, ki bodo 7 dni po seji
skupščine družbe vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana, to je na dan 1. 7. 1999,
pripadajo dividende v višini 120 SIT bruto
na delnico in se izplačajo delničarjem naj-
kasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini družbe.

4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe se imenuje revizorska hiša Pricewa-
terhousecoopers, d.d., Ljubljana.

Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe, Mariborska
7/II. nadstropje, 3000 Celje, od 24. 5.
1999 dalje dnevno od 9. do 12. ure, v
tajništvu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan
21. 6. 1999 in ki družbi pisno prijavijo svo-
jo udeležbo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 21. 6.
1999. Prijava je pravočasno sporočena po
pošti s priporočeno pošiljko, če prispe na
sedež družbe do vključno 21. 6. 1999.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo pri-
ložiti tudi pisna pooblastila.

Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob
13. uri, istega dne, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Kovintrade, d.d., Celje
uprava

Ob-3983
Na podlagi 7. točke statuta delniške

družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot,
d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta
29, uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Arcont, d.d.,

ki bo v torek, 29. 6. 1999 ob 12. uri, v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenuje notar po predlogu skli-
catelja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi poročila pooblaščenega revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme predlagano revidirano letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi dobička za leto 1998 in uporabi nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1993.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme:

a) čisti dobiček iz poslovnega leta 1998
v višini 7,323.114,79 SIT ostane nerazpo-
rejen;

b) nerazporejeni čisti dobiček iz poslov-
nega leta 1993 se v revalorizirani višini
43,915.512,60 SIT razporedi na rezerve.

Razporeditev se opravi z dnem 1. 1.
1999.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje revizijsko družbo Audit, d.o.o., Mur-
ska Sobota.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov, je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska
c. 29, v tajništvu uprave, in sicer vsak dan
od 12. do 14. ure.

Pravico udeležiti se skupščine in uresni-
čiti glasovalno pravico, imajo tisti delničarji
oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Glasovnice bodo razdeljevane na kraju
zasedanja skupščine uro pred začetkom
skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki, z
obrazložitvijo, v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum prese-
ka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.

Arcont, d.d., Gornja Radgona
uprava

Ob-3984
Na podlagi 13. člena statuta delniške

družbe uprava sklicuje

skupščino
delniške družbe Sinet, Podjetje za

storitve in proizvodnjo, d.d., s sedežem
Grajska pot 8, Hrastnik,

ki bo v ponedeljek, 21. 6. 1999 ob
16.15, v sejni dvorani upravne zgradbe
družbe Stedek, d.d., na naslovu Vodenska
cesta 5/a, Trbovlje, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Imenuje se predsedujočega skupščine.
Imenuje se verifikacijska komisija v sesta-

vi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1998 v predlože-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1998 in pokrivanju izgube iz
leta 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o delitvi dobička za leto 1998 in o
pokrivanju izgube iz leta 1995 v predlagani
obliki.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe skupščina imenuje revizijsko
družbo Podboršek, revizijska družba, k.d.,
Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
in določi čistopis statuta.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarji oziroma pooblaščenci se izka-
žejo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo tisti del-
ničarji, ki so svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavili upravi najmanj tri dni pred
dnem sklica skupščine.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred pri-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, čez pol ure, to
je ob 16.45, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sinet, d.d., Hrastnik
uprava

direktor

Št. 38/99 Ob-3985
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in statuta družbe uprava
sklicuje

6. sejo skupščine
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,

Škocjan,
ki bo v torek, 22. 6. 1999 ob 14. uri, v

dvorani Občine Škocjan.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
ter izvoli predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in notar, ki vodi zapisnik
skupščine.
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2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998.
4. Sklepanje o delitvi čistega dobička za

poslovno leto 1998 in nerazporejenega do-
bička iz poslovnega leta 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-
nega leta 1998 in nerazporejeni dobiček iz
poslovnega leta 1997 se razdeli po predlo-
gu uprave.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predložene

spremembe statuta.
7. Sklep skupščine o odpoklicu in ime-

novanju nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se doseda-

nji člani nadzornega sveta z dnem 22. 6.
1999. Za člane nadzornega sveta se ime-
nujejo predlagani člani.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta družba oblikuje sklad last-
nih delnic. Vir za oblikovanje sklada so re-
zerve.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino bo delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe in to
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo bodo delničarji lahko sporočili upra-
vi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
bodo lahko glasovali na skupščini le, če
bodo udeležbo prijavili 3 dni pred pričet-
kom skupščine, v vodstvu družbe. Poobla-
stila pooblaščencev bodo morala biti pisna
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjena na sedežu družbe.

Udeleženci bodo prijavili pol ure pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som potrdili svojo prisotnost. Dvorana bo
odprta pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine zaradi ugotovitve sklepčnosti del-
ničarjev oziroma njihovih pooblaščencev ali
zastopnikov in sestave ter podpisa seznama
prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 22. 6. 1999 ob 16. uri. Skupšči-
na bo takrat odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

IGM Strešnik, d.d.
uprava

Ob-3986
Na podlagi 42. do 43. člena statuta druž-

be Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor
9, uprava sklicuje

4. skupščino
družbe Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,

Ljubljana,
ki bo dne 21. 6. 1999 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočega skupščini se izvoli
Milan Neffat.

Izvoli se dva preštevalca glasov: Lilijana
Bole, Zdenka Perdan.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme na-
slednji sklep: čisti dobiček za delitev družbe
Tabor Ljubljana, d.d., po bilanci za leto 1998
znaša 15,978.397,35 SIT in se razporedi:

– 11,166.400 SIT dobička se izplača
delničarjem za dividende, to je 43,15 SIT
dividende na delnico,

– 558.320 SIT dobička se izplača upra-
vi kot udeležba na dobičku družbe,

– 4,253.677,35 SIT dobička ostane ne-
razporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 31. 8. 1999, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe na dan 21. 6. 1999, pri čemer
se delničarjem, ki so podpisali izjavo in s
tem dali soglasje, da družba lahko dividen-
de, ki jim pripadajo iz delitve dobička druž-
be za leto 1998 nameni za odkup delnic od
Slovenske razvojne družbe v skladu s pro-
gramom notranjega odkupa, vplača za na-
kup delnic po pogodbi z aneksom št. 6 s
Slovensko razvojno družbo.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje Plus Revizijo, d.o.o., Ljubljana, Be-
žigrad 1.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno na dan zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Tabor Ljubljana, d.d.
direktor

Ob-3987
Na podlagi 22. člena statuta družbe

Elektro Primorska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., uprava skli-
cuje

2. skupščino družbe
Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

ki bo dne 29. 6. 1999 ob 13. uri v po-
slovnih prostorih (sejna soba – pritličje)
Elektro Primorska, d.d., v Novi Gorici, Er-
javčeva 22, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica: Nives Pipan,
– preštevalki glasov: Boža Petrovčič, An-

dreja Smole.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Eva Lučovnik.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-

ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz leta 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se izguba v letu
1998, ki znaša 939,599.485,17 SIT in se
krije po stanju na dan 1. 1. 1999 iz revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala.

4. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme gospo-
darski načrt za leto 1999 v predloženem
besedilu ter ob pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje Pricewaterhousecoopers, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
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ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Primorska, d.d.,
direktor

Ob-3988
Uprava družbe Forstek, orodjarstvo, inže-

niring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik, Ce-
sta prvega maja 14, v skladu z določili zakona
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94) in v skladu s prvim odstav-
kom 13. člena statuta družbe sklicuje

6. redno skupščino delničarjev
družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring,

trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
Cesta prvega maja 14

Skupščina delniške družbe bo dne
21. 6. 1999 ob 16.30 v sejni dvorani up-
ravne zgradbe družbe Stedek, d.d., na na-
slovu: Vodenska cesta 5/a, Trbovlje, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Imenuje se predsedujočega skupščine.
Imenuje se verifikacijska komisija v

sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano poslovno poročilo za leto 1998 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da ustvarjeni čisti dobiček za leto
1998 ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička iz leta 1993, 1994, 1996 in 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se ustvarjeni čisti dobiček iz leta
1993, 1994, 1996 in 1997 razporedi v
rezerve.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja skupščina imenuje revizijsko družbo
Podboršek revizijska hiša, k.d., Ulica grad-
nikove brigade 4, Ljubljana.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe in določi čistopis statuta.

7. Razrešitev  in  imenovanje  člana
uprave.

Predlog sklepa: skupščina skladno s
predlogom razreši člana uprave in imenuje
novega člana uprave.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu podjetja na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro, v času od
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo
predlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazlo-
žene pri upravi družbe v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine, v tajinštvu uprave delniške
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti v pisni obliki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, čez pol ure, to
je ob 17. uri, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Forstek, d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-3989
Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta

družbe Kostak, komunalno stavbnega pod-
jetja, d.d., uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
delničarjev družbe Kostak, d.d., Krško,

ki bo dne 30. 6. 1999 (sreda), ob 15.
uri, na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a,
Krško.

Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina izvoli

predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter imenuje notarja po predlogu sklica-
telja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predla-

gani dnevni red.
4. Letno poročilo za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagano letno poročilo
uprave za poslovno leto 1998, skupaj z re-
vizijskim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

5. Razporeditev dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 1998.

Predlog sklepa uprave: na predlog
sklepa uprave in na podlagi mnenja nadzor-
nega sveta, se sprejme razporeditev čiste-
ga dobička, ustvarjenega v poslovnem letu
1998, v višini 34,760.581,76 SIT, in sicer:

a) za rezerve družbe v višini
17,379.784,01 SIT,

b) nerazporejen čisti dobiček v višini
17,379.784 SIT.

6. Delitev ugotovljenega dobička, ustvar-
jenega v poslovnem letu 1993.

Predlog sklepa uprave: na predlog
sklepa uprave in na podlagi mnenja nadzor-
nega sveta se sprejme predlagana delitev
ugotovljenega čistega dobička, ustvarjene-
ga v poslovnem letu 1993, v skupni višini
14,456.138,49 SIT, in sicer:

a) dividenda 234 SIT bruto na delnico,
kar pri 58.714 delnicah, ki so upravičene
do izplačila dividende, predstavlja
13,739.076 SIT. Do izplačila delnic je upra-
vičen delničar, ki je lastnik delnic, evidenti-
ranih v delniški knjigi pri klirinško-depotni
družbi na dan sklica skupščine delničarjev,

b) udeležba pri dobičku uprave je v zne-
sku 717.062,49 SIT skladno z določili sta-
tuta družbe Kostak, d.d.

Izplačilo dividend in udeležbe pri dobič-
ku uprave bo v roku 30 dni po datumu zase-
danja skupščine delničarjev.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

poslovno leto 1999 se imenuje za revizor-
ja revizijsko družbo IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red, vključ-

no s predlogi sklepov je na vpogled na se-
dežu družbe v splošno-kadrovskem sektor-
ju, pri Sonji Avsenak.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni in obrazloženi obli-
ki, vložijo v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine,priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar družbe sam ali po svojem poob-
laščencu, ki je svojo udeležbo prijavil na
sedežu družbe – v pravni službi 3 dni pred
zasedanjem skupščine, z deponiranjem
pooblastil za zastopanje.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove poob-
laščence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev ter da prevzamejo glasovalne lističe in
druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Kostak, d.d.,
uprava družbe

Ob-3990
Uprava družbe Stedek, podjetje za ob-

delavo in dekoriranje stekla, d.d., Cesta 1.
maja 14, v skladu z določili zakona o gos-
podarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94 in 82/94) in v skladu s prvim odstav-
kom 13. člena statuta družbe sklicuje
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6. redno skupščino
delničarjev družbe Stedek, podjetje za

obdelavo in dekoriranje stekla, d.d.,
Hrastnik, Cesta prvega maja 14

Skupščina delniške družbe bo dne
21. 6. 1999 ob 16. uri v sejni sobi družbe
Stedek, d.d., na Vodenski cesti 5/A, 1420
Trbovlje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujočega
skupščine in verifikacijsko komisijo v sesta-
vi predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano poslovno poročilo za leto 1998 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da ustvarjeni čisti dobiček za leto
1998 ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička iz leta 1993 in 1994.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se ustvarjeni čisti dobiček iz leta
1993 in 1994 razporedi v rezerve.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja skupščina imenuje revizijsko družbo
Podboršek revizijska hiša, k.d., Ulica grad-
nikove brigade 4, Ljubljana.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejemajo se predla-
gane spremembe in dopolnitve statuta druž-
be in določi čistopis statuta.

7. Razrešitev in imenovanje člana uprave.
Predlog sklepa: skupščina skladno s

predlogom razreši člana uprave in imenuje
novega člana uprave.

Gradivo, o katerem določa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan med
8. in 10. uro v času od objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred pri-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred zase-
danjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
je ob 16.30, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višini zastopanega osnovnega kapitala.

Stedek, d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-3991
Na podlagi 7.1. člena statuta družbe

MDS Metalka, d.d., Ljubljana, Parmova 14,
sklicuje uprava družbe

1. sejo skupščine
družbe MDS Metalka, d.d.,

ki bo dne 22. 6. 1999 ob 8.30 na sede-
žu družbe v Ljubljani, Parmova 14.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, nje-

govega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva prešte-
valca glasov po predlogu uprave.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za poslovno leto
1998 po predlogu uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta.

4. Sklep o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se način razde-

litve dobička po predlogu uprave.
5. Poslovna politika za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna po-

litika za leto 1999 po predlogu uprave.
6. Sklep o imenovanju finančnega revi-

zorja.
Predlog sklepa: imenuje se finančni revi-

zor po predlogu uprave.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta po predlogu nadzornega sveta
ter potrdi čistopis statuta z vnešenimi spre-
membami.

8. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog  sklepa:  izvoli  se  člane  nad-
zornega sveta – po predlogu nadzornega
sveta.

9. Določitev nagrad za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom
uprave.

10. Informacije delničarjem.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se na skupščini izkažejo z delnicami ozi-
roma potrdili o vpisu in vplačilu delnic ter
svojo udeležbo pismeno najavili upravi druž-
be vsaj 3 dni pred datumom seje skupščine
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki predložijo pooblastila. Pooblastilo mora
biti pisno ter ostane družbi.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 60 minut pred objavljenim
pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo
prisotnih ter prevzamejo glasovalni listek.

Popolno gradivo za skupščino je del-
ničarjem  na  vpogled  na  sedežu  družbe
v  tajništvu  družbe  vsak  dan  od  10. do
12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi ter sklad-
ni z zakonom, vložijo v roku znotraj 7 dni od
objave sklica skupščine, priporočeno po po-
šti ali neposredno v tajništvu družbe na nje-
nem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščian sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

MDS Metalka, d.d.,
direktor

Ob-3992
Jurmes, d.d., C. Leona Dobrotinška 15,

3230 Šentjur, objavlja

skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 24. 6. 1999 ob 14. uri, v

prostorih hotela Žonta Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine delniške družbe v predlagani
sestavi:

– predsednik skupščine: Rado Tržan,
– preštevalke glasov: Darja Križmančič,

Ivica Kolar, Bernarda Pintar.
Seji bo prisostvovala notarka Jožica

Škrk.
3. Obravnava in potrditev poslovnega po-

ročila za leto 1998 in letnega obračuna
družbe.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se po-
slovno poročilo, letni obračun za poslovno
leto 1998 v vsebini, kot je razvidno iz prilo-
ge št. 1.

4. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se re-
vizijsko poročilo revizijske hiše Rating,
d.o.o., iz Celja, v vsebini, kot je razvidno iz
priloge št. 2 tega sklepa.

5. Obravnava in potrditev finančnega na-
črta za leto 1999.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se fi-
nančni načrt za leto 1999 v vsebini, kot je
razvidno iz priloge št. 3.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: potrdi se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja, tako
da se za revizorja imenuje revizijska hiša
Rating, d.o.o., iz Celja.

7. Obravnava  predloga  o  delitvi  do-
bička.

Predlog sklepa:
a) Dobiček v višini 5,334.000 SIT iz po-

slovnega leta 1998 se ne razporedi.
b) Nerazporejeni dobiček iz preteklih let

v višini 11,464.000 SIT se razporedi:
2,000.000 SIT na sklad lastnih delnic,
9,464.000 SIT za pokrivanje izgube iz po-
slovnega leta 1997.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o obli-

kovanju sklada lastnih delnic v višini
2,000.000 SIT za namene iz druge alinee
prvega odstavka 240. člena ZGD.

9. Nadomestila storitev in višina nagrad
za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se
predlog za nadomestila stroškov in višino
nagrade članom nadzornega sveta, kot je
razvidno iz priloge št. 4.

10. Sklep o povišanju osnovnega kapi-
tala z denarnimi vplačili.

Predlog sklepa:
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a) Osnovni kapital družbe v višini
100,000.000 SIT se poveča z denarnimi vlož-
ki za 39,600.000 SIT, torej na 139,600.000
SIT, in sicer z izdajo novih 19.800 navadnih
delnic razreda A, nominiranih na 2.000 SIT,
prodajna vrednost ene delnice je 2.700 SIT,
ki jih za gotovinska denarna sredstva kupijo
oziroma vplačajo znani investitorji.

b) Povečani osnovni kapital se zagotav-
lja z odkupom oziroma vplačilom vseh novo
razpisanih delnic znanih investitorjev, tj. pri-
loga št. 5.

Dosedanji delničarji lastniki delnic ozna-
ke razreda B in razreda C se odpovedujejo
predkupni prednostni pravici.

11. Sprememba statuta delniške družbe
Jurmes.

Predlog sklepa:
1. Sprejme se sprememba statuta po

predlogu uprave, tako da ti členi sedaj gla-
sijo (polno besedilo), kot je razvidno iz prilo-
ge št. 6, ki je sestavni del tega sklepa.

2. Sprejme se čistopis in prečiščeno
besedilo statuta v vsebini, kot je priloga št.
7 tega gradiva.

Celotno gradivo je na vpogled v tajništvu
družbe Jurmes, d.d., C. Leona Dobrotinška
15, Šentjur, v delovnih dneh med 10. in 12.
uro.

Delničarje prosimo, da v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine svoje nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi ter ji
s tem omogočijo pravočasno pripravo nje-
nih stališč.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 15. 6.
1999 oziroma njihovi pooblaščeni zastopni-
ki, ki imajo pisno pooblastilo.

V primeru, da skupščina ob napoveda-
nem času ne bo sklepčna, bo ob 15. uri
istega dne sklicana nova seja, z istim dnev-
nim redom, na kateri se bo odločalo, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Jurmes, d.d., Šentjur
uprava družbe

Št. 45-18/99 Ob-3993
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijatljeva
12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava

sedmo skupščino
delniške družbe Trimo, d.d.,

ki bo v sredo, 23. 6. 1999 ob 12. uri, na
sedežu firme Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
predsednika skupščine in dveh prešteval-
cev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlog za izvolitev
predsednika skupščine in dveh prešteval-
cev glasov.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju podjetja v letu 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1998.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev dobička iz leta 1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

revizor za leto 1999.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Trimo se

izvolijo predlagani člani.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček

Bevc iz Trebnjega.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo do-
stavljeni upravi v sedmih dneh od objave.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic oz-
nak A in G oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
dva dni pred skupščino, to je najkasneje do
21. 6. 1999. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolž-
ni vpisati v listo udeležencev in prevzeti gla-
sovnice.

Celotno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu glavne direk-
torice na sedežu družbe Trimo, d.d., Prijat-
leva 12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan
med 13. in 15. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 23. 6.
1999 ob 13. uri, na istem kraju. Skupščina
bo takrat veljavno sklepčna, ne glede na
število prisotnih delnic.

Trimo, d.d.
uprava

Št. 18/99 Ob-3994
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Geodetskega zavoda Slovenije, d.d., skli-
cuje uprava družbe

2. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod

Slovenije, d.d., Ljubljana
Skupščina bo v torek, 22. 6. 1999 ob

12. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni

notar.
2. Letno poročilo 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1998, skupaj z revizij-
skim poročilom in pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se celotni dobiček v višini
29,550.284,69 SIT, ki ga sestavljata reva-
lorizirani nerazporejeni dobiček iz pretekle-
ga obdobja v višini 8,800.108,76 SIT in
dobiček iz leta 1998 v višini 20,750.175,93
SIT, razdeli na naslednji način:

– za izplačilo dividend se nameni zne-
sek v višini 11,394.600 SIT in

– preostali del dobička v višini
18,155.684,69 SIT ostane nerazporejen.

V skladu z navedenim, se za izplačilo divi-
dend nameni del celotnega dobička v višini
11,394.600 SIT tako, da dividenda na eno
delnico znaša 30 SIT bruto. Dividende se
izplačajo delničarjem, vpisani v delniško knji-
go družbe na dan 18. 6. 1999. Dividenda
bo izplačana v 60 dneh od dneva skupščine.
Dividende, ki pripadajo delnicam sklada last-
nih delnic, se ne izplačajo in se za ta znesek
poveča nerazporejeni dobiček.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe za leto 1999 revizijska
družba Dinamic, Novo mesto.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je na vpogled vsem delničar-
jem vsak delovni dan med 8. in 14. uro, na
sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge na sedežu družbe.

Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje:

skupščine se lahko udeležijo s pravico gla-
sovanja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki, če svojo ude-
ležbo na skupščini pisno prijavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblašče-
nec delničarja mora predložiti tudi pisno
pooblastilo. Člani uprave in nadzornega sve-
ta se lahko udeležijo skupščine tudi, če ni-
so delničarji.

Način glasovanja: glasuje se osebno ozi-
roma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki se prejme ob vstopu
na skupščino.

Zasedanje: prostor, kjer bo potekala se-
ja skupščine, bo odprt pol ure pred pričet-
kom zasedanja.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Geodetski zavod Slovenije, d.d.
uprava

Ob-3995
Na podlagi 42. člena statuta delniške

družbe SGP Graditelj, d.d., Kamnik, Mai-
strova ulica 7, uprava sklicuje

3. sejo skupščine
SGP Graditelj, d.d.,

ki bo v sredo, 23. 6. 1999 ob 15. uri, v
sejni sobi, Maistrova 7, Kamnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne, dveh preštevalcev glasov in seznanitev
z notarjem.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov. Seji pri-
sostvuje vabljena notarka.

Sejo nadaljuje predsednik skupščine po
objavljenem dnevnem redu.
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2. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 1998.

3. Obravnava in odločanje o ugotovitvi in
delitvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o ugotovitvi in delitvi dobička za leto
1998.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 1998 se imenuje revizij-
ska družba Podboršek, k.d., Ljubljana.

Predlagatelj sklepov pod 5. točko je nad-
zorni svet, ostalih pa skupaj uprava in nad-
zorni svet. Nadzorni svet je oblikoval k 2. in
3. točki pozitivno mnenje.

Skupščine  se  lahko  udeležijo  delni-
čarji družbe, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo in ki so kot lastniki delnic na
dan 21. 6. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe. Prijave morajo s priporočeno pošto
prispeti na sedež družbe oziroma morajo
biti osebno oddane najkasneje do pone-
deljka, 21. 6. 1999 do 10. ure.

Najavljeni udeleženci se prijavijo za
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem, v
preddverju sejne sobe. Najavljeni udeležen-
ci so dolžni podpisati seznam prisotnih del-
ničarjev oziroma pooblaščencev in prevzeti
eventualne glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe v SKS, vsak delovni dan od 7. do
9. ure, po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim sklepom morajo biti v pisni obliki,
obrazloženi in vloženi na sedežu uprave v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine v ča-
sopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, po katerem se
skupščina vnovič sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala (drugi sklic).

SGP Graditelj, d.d., Kamnik

Št. 101/99 Ob-3996
Na podlagi 7.5. točke statuta trgovske

družbe ŽANA, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec, začasno uprava sklicuje

prvo sejo skupščine
Trgovske družbe ŽANA, d.d., Žalec,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 6. 1999 ob

9. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi ŽANA,
d.d., Žalec, na Mestnem trgu 2 v Žalcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danica
Klemenc, za preštevalca glasov pa Tomaž

Novak in Jože Bajuk. Skupščini bo pri-
sostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.

3. Sprejem poslovnika o delu skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1997 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaga-
nem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička za obdobje
1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se v obdobju 1993–1997
pokriva izguba oziroma razdeli dobiček na
naslednji način:

Ugotovljeni dobiček za leto 1995 v višini
905.987,57 SIT, za leto 1996 v višini
4,776.794,20 SIT in za leto 1997 v višini
16,542.998,44 SIT, skupaj z revalorizacij-
skimi popravki v višini 2,334.941,42 SIT,
ostane nerazporejen. Izguba iz leta 1993 in
1994 v višini 29,941.999,49 SIT in revalo-
rizacijski popravek izgube v višini
12,215.098,70 SIT se pokrije v breme re-
valorizacijskega popravka rezerv.

7. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta ostane dobiček iz leta
1998 v višini16,603.404,04 SIT, nerazpo-
rejen.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 imenuje revizijska hiša
RS Biro, d.o.o., Žalec.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo člani nad-
zornega sveta:

– Emil Rojc,
– Marjan Laznik,
– Andrej Žužek.
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 30.000 SIT neto za predsednika in
20.000 SIT neto za člane nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov v zvezi s prihodom na
sejo.

11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: družba lahko ob-
likuje sklad lastnih delnic do višine 10% od
nominalne vrednosti osnovnega kapitala

družbe  iz  naslova  prostih  rezerv.  Nad-
zorni svet družbe lahko na predlog uprave
sprejme pravila poslovanja s skladom last-
nih delnic. Družba lahko oblikuje sklad last-
nih delnic za vse namene iz 240. člena
ZGD.

12. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščini je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Žal-
cu, Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10.
do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Žana, d.d., Žalec
začasna uprava

Ob-3997
Uprava Emone Merkur, d.d., vabi delni-

čarje na

8. redno skupščino,
ki bo v torek, 22. junija 1999 ob 10. uri

v veliki sejni dvorani v prvem nadstropju Po-
slovne stavbe Emona na sedežu družbe v
Ljubljani, Šmartinska 130.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.

Skupščini prisostvuje notar Marina Ru-
žič Tratnik.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Bojan Pečenko.

Za preštevalca glasov se izvolita Mateja
Stanič Rudolf in Igor Vuk iz firme RR & CO.,
podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Ko-
per, Belvedere b.š.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se po-
trdi in sprejme letno poročilo družbe za leto
1998 skupaj z revizorjevim poročilom.

3. Delitev dobička za poslovna leta 1993
in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednja delitev dobička.

Čisti dobiček družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, iz leta 1996 v skupni višini
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12,279.048,78 SIT se v celoti razporedi na
dividende.

Revalorizacija nerazporjenega čistega
dobička družbe Emona Merkur, d.d., Ljub-
ljana, iz let 1993 do vključno 1997 v višini
54,952.561 SIT se razporedi za dividende.

Čisti dobiček družbe Emona Merkur, d.d.,
Ljubljana, iz leta 1997 v višini 7,126.240,22
SIT se razporedi za dividende.

Izhajajoč iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega sklepa znaša bruto dividenda
na delnico 350 SIT in jo bo družba Emona
Merkur izplačala v 60 dneh od dneva
skupščine.

Ostali del čistega dobička družbe Emo-
na Merkur, d.d., Ljubljana, iz leta 1997, v
višini 121,736.802,28 SIT, ostane neraz-
porjen. V skladu s poslovnim načrtom za
leto 1999, se odgovarjajoča višina sredstev
namenja za investicije.

Čisti dobiček družbe Emona Merkur,
d.d., Ljubljana, iz leta 1998 v višini
165,954.417,88 SIT ostane nerazporejen.

Revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička družbe Emona Merkur, d.d., Ljub-
ljana, iz leta 1998, v višini 29,088.660,97
SIT ostane nerazporejena.

4. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta družbe Emona Merkur, d.d.

Uprava družbe sporoča delničarjem, da
je bil na podlagi odstopne izjave člana nad-
zornega sveta družbe Emona Merkur, d.d.,
ki je bila prejeta dne 22. 2. 1999 Žarko
Ždralič izbrisan iz sodnega registra.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Emona Merkur, d.d., Ljublja-
na, se izvoli Marjan Sedej. Mandat novo
izvoljenemu članu nadzornega sveta družbe
traja do 22. 6. 2003.

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 1999 imenuje revi-
zijsko družbo IN Revizija, družba za revidira-
nje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 1.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo tri ure pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo ustrezno javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

O sklepih po 1. do 5. točke dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta o upo-
rabi dobička in letnem poročilu je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od vključno dne 21. maja 1999
do 21. junija 1999 v tajništvu družbe v VII.
nadstropju Poslovne stavbe Emona, Ljublja-
na, Šmartinska 130 med 10. in 13. uro.

Emona Merkur,d.d., Ljubljana
uprava družbe

generalni direktor

Št. 120/99 Ob-3998
Na podlagi določb aktov družbe Magos,

podjetje za marketing, consulting in inženi-

ring, d.d., s sedežem na Dunajski 106 v
Ljubljani in na podlagi določb zakona o go-
spodarskih družbah, sklicuje direktor

7. zasedanje skupščine
družbe Magos, podjetje za marketing,

consulting in inženiring, d.d.,
ki bo dne 22. 6. 1999 ob 10. uri, v

pisarni notarja Jožeta Dernovška, Tavčarje-
va 6, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Vlahović Dejan, za preštevalca
glasov pa Žlender Alojz. Seji prisostvuje no-
tar Jože Dernovšek.

2. Obravnava in sprejem letnih poročil
za leto 1997 in 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997 in 1998 v
predloženem besedilu.

3. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.

a) Družba Magos, podjetje za marketing,
consulting in inženiring, d.d., s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 106, vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v vl.
št. 1/1595/00, se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo s firmo Magos, mar-
keting, consulting in inženiring, d.o.o., z is-
tim sedežem.

b) Nominalni znesek poslovnega deleža
vsakega družbenika je enak nominalnemu
znesku njegovih delnic, po stanju v delniški
knjigi družbe, na dan sklica skupščine, in
sicer:

1. Vlahovič Andrija, Gabrov trg 1,
Ljubljana – 1,275.000 SIT,

2. Vlahovič Dejan, Gabrov trg 1, Ljub-
ljana – 235.000 SIT,

3. Kelemina Slavka, Vojkova 77, Ljub-
ljana – 35.000 SIT,

4. Žlender Alojz, Livarska 7, Kamnik
– 31.000 SIT,

5. Kovinar, podjetje storitvenih obrti,
d.d., Kočevje, Reška c. 27, Kočevje –
24.000 SIT,

6. Obrtna, gradbena in trgovska za-
druga Zora Domžale, z.o.o., Prešernova 33,
Mengeš – 22.000 SIT,

8. KSL, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo in trženje izdelkov iz nerjavečih
kovin, Rudnik III/2, Ljubljana – 19.000 SIT,

8. Labod, čistilnica in pralnica, d.o.o.,
Poljanski nasip 4-6, Ljubljana – 17.000 SIT,

9. Obrtna zadruga “Obrt oprema”,
z.o.o., Na Trati 11, Ljubljana – 17.000 SIT,

10. Tiba elektromotorji, d.o.o., Ljub-
ljana, Bravničarjeva 20, Ljubljana – 14.000
SIT,

11. Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeve brigade 28, Trebnje – 12.000
SIT,

12. Kemična čistilnica, d.d., Gorke-
ga 9, Maribor – 11.000 SIT,

13. EPG, elektrotehniško podjetje,
d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 9, Gro-
suplje – 11.000 SIT,

14. Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.,
Pristavška cesta 31, Tržič – 7.000 SIT.

c) Osnovni kapital družbe se efektivno
poveča za 424.000 SIT in znaša 2,154.000
SIT. Povečanje zagotovijo družbeniki z vpla-
čilom novih denarnih vložkov, ki jih na račun

družbe, pred vložitvijo predloga za vpis spre-
membe osnovnega kapitala v sodni regi-
ster, vplačajo:

1. Vlahovič Andrija, Gabrov trg 1,
Ljubljana – 225.000 SIT,

2. Vlahovič Dejan, Gabrov trg 1, Ljub-
ljana – 115.000 SIT,

3. Žlender Alojz, Livarska 7, Kamnik
– 69.000 SIT,

4. Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeve brigade 28, Trebnje – 2.000 SIT,

12. Kemična čistilnica, d.d., Gorke-
ga 9, Maribor – 3.000 SIT,

13. EPG, elektrotehniško podjetje,
d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 9, Gro-
suplje – 3.000 SIT,

14. Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.,
Pristavška cesta 31, Tržič – 7.000 SIT.

Vložke povečanega osnovnega kapitala
bodo družbeniki prevzeli s posebno listino
v notarskem zapisu in na njihovi podlagi
pridobljene poslovne deleže združili z do-
sedanjimi poslovnimi deleži tako, da bo
imel vsak družbenik le en poslovni delež,
pridobljen z vpisom preoblikovanja in po-
večanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster, in sicer v nominalnem znesku najmanj
14.000 SIT.

d) Sprejme se spremembo in uskladitev
dejavnosti družbe z uredbo o uvedbi in upo-
rabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in
89/98), v predloženem besedilu.

e) Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register se razreši direktor družbe Andrija
Vlahović.

Za direktorja družbe z omejeno odgo-
vornostjo, z veljavnostjo od vpisa preobliko-
vanja v sodni register, se imenuje Alojz Žlen-
der, ki zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.

Za zastopnika družbe z omejeno odgo-
vornostjo, z veljavnostjo od vpisa preobliko-
vanja v sodni register, se imenuje Andrija
Vlahović, ki zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev.

f) Družbeniki bodo v notarskem zapisu
sklenili družbeno pogodbo o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo.

g) Družba izjavlja, da v primeru preobli-
kovanja z večinskim sklepom, prek zapisni-
ka ponuja vsem delničarjem, ki preobliko-
vanju nasprotujejo, da bo pridobila njihove,
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže,
za primerno odškodnino.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji ali njihovi pooblaščenci, na podlagi
pisnega pooblastila.

Gradivo za zasedanje, vključno z bese-
dilom družbene pogodbe, je delničarjem na
razpolago za vpogled, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na sedežu družbe.

Magos, podjetje za marketing,
consulting in inženiring, d.d.

direktor

Št. 46/99 Ob-4000
Na podlagi 71. točke statuta Delo Re-

prostudio, d.d. in zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe Delo Reprostudio,
grafična dejavnost, d.d., sklicuje

4. zasedanje skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 24. 6. 1999 ob 10. uri, v

okrogli sejni sobi Dela, Ljubljana, Dunajska 5.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo za leto
1998 v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za poslovno leto 1998 ter nerazpo-
rejenega revaloriziranega dobička iz prete-
klih let.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: nerazporejen revaloriziran dobiček iz
preteklih let v višini 39,602.861,56 SIT se
razdeli:

– za izplačilo dividend v višini
11,000.520 SIT,

– ostane nerazporejen v višini
28,602.341,56 SIT.

Bruto dividenda na eno delnico znaša
72 SIT po stanju na 31. 12. 1998 in se
izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan skupščine, najkasneje do dne
3. 9. 1999.

Dobiček iz leta 1998 v višini
14,399.751,21 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe, ki bo revidiral letne računo-
vodske izkaze družbe Delo Reprostudio,
d.d., Ljubljana, za leto 1999, se imenuje
revizorska hiša Price Waterhouse Coopers
iz Ljubljane.

5. Sprejem odstopa člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopne izjave z dne 14. 5. 1999,
skupščina družbe sprejme odstop člana
nadzornega sveta Žika Brankova, z dnem
17. 5. 1999.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: izvoli

se nadomestni član nadzornega sveta. Na-
domestni član nadzornega sveta se izvoli za
mandatno obdobje do 12. 12. 2000.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in dostavljena družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja so le-ta
shranjena na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo

delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti do-
stavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter gradivo prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe pri Mojci Orehek, vsak de-
lovni dan do 24. 6. 1999, od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti

v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Delo Reprostudio, d.d.
uprava

Št. 19/99 Ob-4001
Nadzorni svet Tiskarne Jože Moškrič,

d.d., Ljubljana, Kajuhova 55, sklicuje v skla-
du z določili tretjega odstavka 274. in
283. člena zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93) ter 34. in 35. člena
statuta TJM, d.d.

6. skupščino
delniške družbe,

ki bo v torek, 22. 6. 1999 ob 17. uri, v
prostorih TJM, d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in
a) izvolitev verifikacijske in volilne komi-

sije,
b) imenovanje – pooblastitev notarke za

sestavo notarskega zapisnika.
Predlogi sklepov:
a) V verifikacijsko in volilno komisijo smo

izvolili:
– Turk Majdo (članico),
– Kleva Branka (predsednika),
– Kozjan Mileno (članico),
– Vidmar Fani (članico).
b) Za sestavo notarskega zapisnika ime-

nujemo – pooblaščamo Katjo Terčelj Ve-
rovšek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: potrjujemo letno poroči-
lo za leto 1998 v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1998

(569.871,50 SIT)  ostane  nerazporejen
5 let.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepa:
– Deželak Alojz,
– Tatalovič Žarko,
– Šunta Marjan,
– Marolt Božidar,
– trije člani, ki jih imenuje svet delavcev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be (v tajništvu), vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni, delničarji pa bodo o
njih pisno obveščeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki navadnih delnic razreda G sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih za-
stopnikih.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi če niso delničarji.

Način glasovanja

Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-
stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano, na podlagi
osebnega dokumenta.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa priimek, ime in
naslov pooblaščenca, firmo in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas,
vsi delničarji pa imajo skupaj 347.325
glasov.

Za vse točke dnevnega reda se glasuje z
dvigom glasovnice.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen, bomo skupščino ponovili isti dan ob
18. uri, v isti dvorani. Takrat bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Tiskarna Jože Moškrič, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Ob-4002
Začasna uprava delniške družbe Velo,

d.d., Celovška c. 150, Ljubljana, vabi delni-
čarje na

1. redno skupščino,
ki bo 22. 6. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi

v V. nadstropju poslovne stavbe na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška c. 150.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalca glasov.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Marolt Anton, za preštevalca gla-
sov se izvoli Jurak Dragica.

2. Sprejem poslovnika skupščine.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: sprejme se poslovnik o delu skupšči-
ne Velo, d.d., v predlaganem besedilu.

3. Seznanitev delničarjev s potekom last-
ninskega preoblikovanja družbe.

Poroča začasni direktor družbe Fišer
Pavle.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: sprejme se letno poročilo uprave za
leto 1998 v predloženem besedilu.

5. Delitev dobička za poslovna leta 1993
do 1998.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: izkazani čisti dobiček družbe iz po-
slovanja v letih 1994 do 1998, v skupnem
znesku 16,703.507,77 SIT, skupaj s pripa-
dajočo revalorizacijo v znesku
2,158.801,32 SIT, ostane nerazporejen.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Z iztekom dne 22. 6. 1999, na katerega
je sklicana skupščina, preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta. Zato za-
časni nadzorni svet predlaga, da skupščina
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sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da z
dnem 22. 6. 1999 preneha mandat članom
začasnega nadzornega sveta, in sicer:

– Zajc Lidyi,
– Lucin Gabrijeli,
– Virant Sonji.
V nadzorni svet se izvolita:
– Virant Sonja,
– Štajnar Ivanka.
Mandat navedenih članov traja od vključ-

no 22. 6. 1999 do vključno 22. 6. 2003.
Ugotovi se, da je svet delavcev v nadzor-

ni svet izvolil Aupič Vitomira.
7. Določitev plačila članom nadzornega

sveta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: skupščina določi plačilo za delo v
nadzornem svetu v obliki sejnine, in sicer za
člane nadzornega sveta v neto znesku
20.000 SIT, za predsednika 30.000 SIT
neto.

Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki
se jo je član oziroma predsednik udeležil ali
zanjo oddal pooblastilo za glasovanje.

8. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za revizorja,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze za
poslovno leto 1999, imenuje družbo Con-
tura, revizijska hiša, d.o.o., Celovška c.
150, Ljubljana.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: družba kot posebno obliko rezerv za
namene iz 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah oblikuje sklad lastnih delnic iz
nerazporejenega dobička v višini kapitala
32,106.000 SIT.

Uprava v soglasju z nadzornim svetom
pripravi pravila uporabe navedenega
sklada.

10. Sprememba 3.1. točke statuta.
Začasni nadzorni svet in začasna uprava

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: v 3.1. točki statuta družbe se za de-
javnostjo z oznako G/52.740 dodata dejav-
nosti: I/60.230 drug kopenski potniški pro-
met, in I/60.240 cestni tovorni prevoz, za
dejavnostjo z oznako K/74.400 pa se doda
dejavnost K/74.820 pakiranje.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar. Skupščine se lahko ude-
ležijo in na njej glasujejo osebe, ki so na
dan skupščine vpisane v delniško knjigo in
njihovi pooblaščenci.

Delničarji oziroma pooblaščenci izkaže-
jo osebno identiteto z osebno izkaznico ozi-
roma drugim dokumentom z osebnimi po-
datki z značajem javne listine s sliko. Poob-
lastilo je potrebno predložiti družbi.

O sklepih pod točkami od 1. do 9. dnev-
nega reda odloča skupščina z večino odda-
nih glasov, za sklep pod 10. točko dnevne-
ga reda pa s 3/4 pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.

Prosimo delničarje, da se v tajništvu druž-
be na Celovški c. 150, v IV. nadstropju
poslovne stavbe v Ljubljani, zglasijo pol ure
pred skupščino ter prevzamejo glasovnice,
ki bodo služile kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1998 z mnenjem začasnega nadzornega
sveta o uporabi dobička in letnem poročilu,
mnenje revizorja ter besedilo predloga po-
slovnika o delu skupščine Velo, d.d., je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno 21. 5. 1999 do
vključno 22. 6. 1999, v IV. nadstropju po-
slovne stavbe v Ljubljani, Celovška c. 150.

Velo, d.d.
začasna uprava

Št. 001149 Ob-4003
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gra-

dis, Strojno prometna operativa, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah in 66. čle-
na zakona o prevzemih, uprava družbe skli-
cuje

2. skupščino
delniške družbe Gradis, Strojno

prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32,

ki bo 24. 6. 1999 ob 15. uri, v poslov-
nih prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska
32, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Damjana Beliča, za preštevalki
glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo Po-
strašija.

Seji bo prisostvovala notarka Marina Ru-
žič Tratnik.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-
ga leta 1998 v višini 24,288.939 SIT osta-
ne nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za poslovno leto 1998 se imenuje re-
vizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana.

Predlagatelj sklepov pod 5. točko je nad-
zorni svet, v ostalih primerih pa sta predla-
gatelja uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be v Ljubljani, Šmartinska 32, od 21. 5.
1999 do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi družbe na dan 17. 6. 1998 in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne, to je do vključno 21. 6. 1999, pisno
prijavijo svojo udeležbo. Po pošti je prijava

sporočena pravočasno, če prispe na sedež
družbe do vključno 21. 6. 1999. Poobla-
ščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
predložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakoni-
tem zastopanju.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem za-
stopniku (izpis iz sodnega registra).

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, v istih prostorih ob 15.30. V
tem primeru bo skupščina odločala, ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

Gradis SPO, d.d.
uprava – direktor družbe

Št. 1476 Ob-4004
Na podlagi določil 14. in 15. člena sta-

tuta delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

III. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,

ki bo v sredo, 23. junija 1999, v veliki
dvorani Društva ekonomistov v Cafovi ulici
7, 2000 Maribor, s pričetkom ob 10. uri.

Predlog dnevnega reda in predlogi
sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti, sprejem dnevnega reda in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine imenuje Nevenka Gr-
gić in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
Jožef Lorber kot predsednik in Andrej
Klembas ter Milojka Polegek kot prešteval-
ca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme revidirano letno poročilo
družbe za leto 1998 v predloženem besedi-
lu. Sestavni del poročila je tudi pozitivno
mnenje revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga
sklepa o pokrivanju izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta 1998 v
višini 112,405.985,63 SIT pokrije v višini
73,414.729,69 SIT iz zakonskih rezerv
družbe in v višini 38,991.255,94 SIT iz re-
valorizacijskega popravka rezerv.

4. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o delu nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na znanje sprejme poročilo o delu
nadzornega sveta v predlagani vsebini.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje Revizijska hiša “Abeceda”
Ptuj, Trstenjakova 3, 2250 Ptuj.

6. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT bru-
to za člane nadzornega sveta in 45.000 SIT
bruto za predsednika nadzornega sveta, s
tem, da se znesek revalorizira z rastjo drob-
noprodajnih cen. Družba za udeležbo na
seji članom nadzornega sveta krije tudi pov-
račilo potnih stroškov in druge razumne
stroške.

7. Predlog spremembe in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe, določene v predlogih sklepov št.
7.1. do 7.23.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno
ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo
družbe v Mariboru, Stritarjeva ulica 24.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z gla-
sovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo: gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov in besedilom predloga sprememb
in dopolnitev statuta je na vpogled delničar-
jem v KSS pri Jožetu Lorber v Mariboru,
Stritarjeva ulica 24, vsak delovnik od 8. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Kristal Maribor, d.d.,
uprava – glavni direktor

Št. 980/99-1352 Ob-4005
Na podlagi 35. člena statuta Banke Ce-

lje, d.d., in sklepa 20. seje upravnega od-
bora Banke Celje, d.d., sklicujemo

14. redni zbor
Banke Celje, d.d.,

ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 10. uri, v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg
celjskih knezov 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa:
Zbor banke izvoli delovna telesa:
– tričlansko delovno predsedstvo; pred-

sednik:Boško Šrot, člana: Brigita Hrnčič in
Ivan Mirnik,

– tričlansko verifikacijsko komisijo; pred-
sednik: Alojz Zupanc, člana: Brigita Čokl in
Bertold Hartman.

2. Predlog sprememb poslovnika za de-
lo Zbora Banke Celje, d.d.

Predlog sklepa: Zbor banke sprejme
predlog sprememb poslovnika za delo Zbo-
ra Banke Celje, d.d.

3. Poročilo o delu nadzornega odbora
Banke Celje, d.d., v letu 1998.

Predlog sklepa: Zbor banke sprejme po-
ročilo o delu nadzornega odbora Banke Ce-
lje, d.d., v letu 1998.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in poročila o revidiranju poslovanja Banke
Celje, d.d., ter predlog uporabe dobička za
leto 1998.

Predlog sklepov:
1. Zbor banke sprejme letno poročilo

Banke Celje, d.d., za leto 1998 z mnenjem
pooblaščenega revizorja Pricewaterhouse-
Coopers, d.d., Ljubljana, o revidiranju po-
slovanja za leto 1998.

2. Zbor banke sprejme predlog za
uporabo dobička banke za leto 1998 in
nerazporejenega dobička iz preteklih let:

a) v letu 1998 ustvarjeni dobiček po
obdavčitvi se v celoti uporabi:

– za nerazporejen dobiček –
1.590,777.661,89 SIT;

b) do 31. 12. 1998 revaloriziran ne-
razporejen dobiček za leto 1995, 1996 in
1997 v znesku 1.101,730.428,63 SIT se
uporabi:

– za izplačilo dividend –
654,438.400 SIT,

– za udeležbo na dobičku članom
upravnega in nadzornega odbora, general-
nemu direktorju ter delavcem banke s po-
sebnimi pooblastili in odgovornostmi –
83,704.032 SIT,

– za oblikovanje splošnih rezervacij –
363,587.996,63 SIT;

c) za leto 1998 se izplača 1.600 SIT
bruto dividende na delnico. Banka bo divi-
dende izplačevala od 30. 6. 1999 dalje.
Do izplačila so upravičeni delničarji banke
na ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo do
vključno 19. 6. 1999, delničarji na prino-
snika ob predložitvi kuponov številka 7, del-
ničarji pripojenih bank pa ob zamenjavi del-
nic za delnice Banke Celje, vendar najpoz-
neje do 17. 6. 2002, ko bo banka zapadli
znesek neizplačanih dividend prenesla na
nerazporejen dobiček banke in o tem obve-
stila skupščino banke.

5. Ugotovitev neto dolžnikov banke za
leto 1998.

Predlog sklepa: Zbor banke ugotavlja,
da nobena gospodarska družba, katere
predstavnik je član upravnega oziroma nad-
zornega odbora Banke Celje, d.d., v letu
1998, ni bila neto dolžnik banke.

6. Poslovna politika Banke Celje, d.d.,
za leto 1999.

Predlog sklepov:
1. Zbor banke sprejme poslovno poli-

tiko Banke Celje, d.d., za leto 1999.
2. Zbor banke pooblasti generalnega

direktorja Banke Celje, d.d., za tekoče obli-
kovanje sklada lastnih delnic največ do viši-
ne 10% osnovnega kapitala iz revalorizira-
nih rezerv banke.

7. Izdaja 3. emisije obveznic Banke Ce-
lje, d.d.

Predlog sklepov:
1. Zbor banke sprejme sklep o izdaji

3. emisije obveznic Banke Celje, d.d.
2. Kolikor se tržne razmere bistveno

spremenijo, Zbor Banke Celje, d.d., poob-
lašča generalnega direktorja banke oziro-
ma upravo banke, da spremeni pogoje iz-
daje oziroma umakne sklep o izdaji.

3. V primeru, da bo Agencija za trg
vrednostnih papirjev pred izdajo dovoljenja
za izdajo zahtevala določene popravke, Zbor
Banke Celje, d.d., pooblašča generalnega
direktorja banke oziroma upravo banke, da
uskladi sklep o izdaji 3. emisije obveznic Ban-
ke Celje, d.d., z njihovimi zahtevami.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: Zbor banke imenuje za
revidiranje poslovanja banke za leto 1999
pooblaščeno revizijsko družbo Pricewater-
houseCoopers, d.d., Ljubljana.

9. Predlog skprememb in dopolnitev sta-
tuta Banke Celje, d.d.

Predlog sklepa: Zbor banke sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Banke Ce-
lje, d.d., in prečiščeno besedilo statuta Ban-
ke Celje, d.d.

10. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta Banke Celje, d.d., in določitev sejnin.

Predlog sklepov:
1. Zbor banke imenuje naslednje čla-

ne nadzornega sveta Banke Celje, d.d.:
– Vlado Jurak,
– Ivan Ferme,
– Tone Turnšek,
– Jože Stanič,
– Edvard Oven,
– Ivan Mirnik,
– Vekoslav Marzidošek.
2. Zbor banke določi sejnine za člane

nadzornega sveta:
– za predsednika 50.000 SIT,
– za člane 40.000 SIT.

Vsak delničar je upravičen, da sodeluje
na zboru banke, če svojo udeležbo na zbo-
ru banke najavi banki najmanj 3 dni pred
zasedanjem zbora, to je do vključno 14. 6.
1999. Najava se izvrši z izpolnjenim poob-
lastilom oziroma prijavnico, ki sta priloženi k
vabilu za zbor banke.

Zbora delničarjev se lahko udeležijo vsi
delničarji banke, glasovalno pravico pa ima-
jo delničarji, lastniki navadnih delnic na ime,
ki bodo vpisani v delniški knjigi banke naj-
manj 10 dni pred zasedanjem zbora banke
in ostanejo vpisani do konca zasedanja.
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Imetniki navadnih delnic na prinosnika ima-
jo glasovalno pravico, če le-te deponirajo
10 dni pred zasedanjem zbora. Eden ali
več delničarjev, katerih deleži dosegajo
skupno dvajsetino ustanovitvenega kapitala
banke, lahko pisno zahtevajo dopolnitev
dnevnega reda vsaj 10 dni pred zaseda-
njem zbora v Banki Celje, d.d., v sektorju
zakladništva.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
Banki Celje, d.d., Vodnikova 2, v sektorju
zakladništva, soba 112, kjer ga lahko delni-
čarji vpogledajo in dvignejo vsak delovni dan
banke med 9. in 12. uro.

Registracija udeležencev se bo pričela
eno uro pred najavljenim pričetkom zbora.
Ob registraciji se vsak pooblaščenec, zako-
niti zastopnik ali individualni delničar izkaže
z osebnim dokumentom, nakar prejme
ustrezno število glasovnic in potrdilo o pri-
sotnosti.

Če zbor delničarjev ne bo sklepčen, bo
ponovno zasedanje 17. 6. 1999 ob 11. uri
na istem kraju in bo takrat veljavno odločal
ne glede na višino zastopanega ustanovi-
tvenega kapitala.

Banka Celje, d.d.,
upravni odbor

Ob-4006
Uprava družbe “HTG” Hoteli, turizem in

gostinstvo, d.d., Sežana, na podlagi
7.3. točke statuta delniške družbe sklicuje

2. redno sejo skupščine
“HTG” Hoteli, turizem in gostinstvo,

d.d., Sežana, Partizanska 1,
ki bo dne 22. 6. 1999 ob 13. uri na

sedežu družbe v Sežani, Partizanska 1,
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna tele-
sa skupščine.

Na skupščini je prisoten notar MIlan Me-
sar iz Sežane.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Sklep o kritju izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se sprejme pred-
lagani sklep o kritju izgube za leto 1998.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizijsko hi-

šo kot jo je predlagal nadzorni svet družbe.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na upravi družbe
vsak delovni dan od 8. do 11. ure, od dne-
va objave sklica do pričetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s po-
gojem, da svojo udeležbo na skupščini pri-
javi na sedež družbe pisno najkasneje tri dni
pred izvedbo skupščine.

Delničarje naprošamo, da deponirajo
pooblastila tri dni pred izvedbo skupščine

na sedežu družbe. Pooblastila ostanejo
shranjena na sedežu družbe. Morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedežu družbe v 7 dneh od objave
sklica. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne uro kasneje,
to je ob 14. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Datum izpisa delničarjev iz delniške knji-
ge zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.

Prihod na skupščino se začne ob 12.
uri, zato da se delničarjem in pooblaščen-
cem razdeli glasovnice in da se vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev.

HTG, d.d., Sežana
direktor

Ob-4007
Na podlagi določil prečiščenega besedi-

la statuta delniške družbe Tovarne olja GEA,
d.d., sklicujem

5. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarne olja GEA, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 24. junija 1999 ob
11. uri na sedežu družbe v Slovenski Bistri-
ci, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave 5.

zasedanje skupščine delniške družbe To-
varne olja GEA, d.d., vodijo naslednja de-
lovna telesa: predsednik Milan Gerič, verifi-
kacijska komisija Lidija Leskovar kot pred-
sednica in Milena Podlesnik ter Anica Po-
lanc kot preštevalki glasov, ob sodelovanju
notarja Andrej Šoemen, Trstenjakova 5,
2250 Ptuj.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila o poslovanju za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme revidirano letno poročilo
o poslovanju za leto 1998 v predlaganem
besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1998 in
nerazporjenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da:

1. realiziran čisti dobiček leta 1998 v
višini 168,705.120,48 SIT ostane nerazpo-
rejen ter predstavlja kriterij za ugotovitev zne-
ska, namenjenega za delitev v tekočem letu;

2. izplačilo se izvede iz nerazporeje-
nega dobička prejšnjih let v skupni višini
67,482.048 SIT s pripadajočo revalorizaci-
jo do dneva zasedanja skupščine, za na-
slednje namene:

– za dividende 59,046.792 SIT,
– za nadzorni svet 2,530.577 SIT,
– za upravo 5,904.679 SIT.

Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki
so na dan izvedbe skupščine vpisani v del-
niški knjigi in bo izplačana v roku 60 dni od
sprejetja tega sklepa.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, za revidiranje poslovanja delniške
družbe Tovarne olja GEA, d.d., Slovenska
Bistrica, za poslovno leto 1999, imenuje
skupščina delniške družbe firmo I.T.E.O.
Revizija, podjetje za revizijo Ljubljana,
d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.

6. Volitve članov nadzornega sveta:
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina ugotavlja, da poteče štirilet-
ni mandat članom nadzornega sveta, imeno-
vanim na 1. zasedanju skupščine delniške
družbe Tovarne olja GEA, d.d., 19. 9. 1995.

Na predlog nadzornega sveta skupščina
imenuje naslednja člana nadzornega sveta
– zastopnika interesov delničarjev:

Milan Gerič, dipl. ek., stanujoč v Pe-
krah, Vlada Žigerja 5,

mag. Franc Počivavšek, dipl. ek., stanu-
joč v Ljubljani, Gerbičeva 32,

katerih mandat začne teči naslednji dan po
izteku mandata članoma nadzornega sveta,

– zastopnikoma interesov delničarjev,
imenovanima na skupščini dne 19. 9. 1995.

7. Obvestilo o izidu volitev člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev.

Predlog sklepa: na predlog uprave se je
skupščina seznanila o izvoljenem članu, ki
bo naslednji mandat predstavnik delavcev v
nadzornem svetu.

8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sejnino v višini neto 60.000
SIT, za predsednika in v višini neto 40.000
SIT za člana nadzornega sveta vse za sejo,
katere so se udeležili. Sklep stopi v veljavo s
konstituiranjem novega nadzornega sveta.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničar, njegov zakoniti zastopnik ali

pooblaščenec se lahko udeleži skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pravočasno prijavljeni delničar, njegov za-
koniti zastopnik ali njegov pooblaščenec mo-
ra eno uro pred začetkom skupščine, v pro-
storu zasedanja, s podpisom seznama potr-
diti svojo prisotnost na skupščini in se istoča-
sno izkazati z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, razen če je pisno pooblastilo v
družbi že deponirano skupaj s pisno prijavo
na skupščino ter prevzeti glasovnice.

Vsa gradiva s predlogi sklepov, o katerih
bo skupščina odločala, so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik
med 8. in 11. uro.

Če skupščina na prvem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, bo drugo zasedanje
istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim re-
dom. Na njej se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Tovarna olja GEA, d.d.,
uprava – direktor

Ob-4009
Na podlagi 7.4. točke statuta delniške

družbe Delo - TČR d.d sklicujem

4. redno skupščino
družbe Delo - Tisk časopisov in revij,

d.d., Dunajska 5, Ljubljana
ki bo v četrtek, 24. 6. 1999 ob 12. uri v

sejni sobi družbe v Ljubljani, Dunajska 5, v
IX. nadstropju.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 na predlog uprave z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

3. Uporaba in razdelitev nerazporejene-
ga čistega dobička po stanju 31. 12. 1998
na predlog uprave in z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: predlog sklepa uprave:

skupščina imenuje predlagano verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja in notarja, ugotovi
sklepčnost skupščine in potrdi predlagani
dnevni red.

Sklep k 2. točki: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta in mnenju revizorske druž-
be PricewaterhouseCooper d.d. je predlog
sklepa uprave: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998.

Sklep k 3. točki: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
skupščina sprejme predlagano razdelitev či-
stega dobička po stanju 31. 12. 1998.

Sklep k 4. točki: predlog sklepa nadzor-
nega sveta: skupščina imenuje družbo Pri-
cewaterhouseCoopers d.d. Ljubljana, za re-
vizorja družbe Delo - TČR d.d. za leto 1999.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be je vsem delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe, Dunajska 5/IX, vse delovne
dni od 9. do 12 ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako A, B, in C
sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci
morajo predložiti pisna pooblastila.

Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini sporočiti vsaj
tri dni pred sejo.

Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno, z glasovalnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovalnice ob prijavi pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine. Sklepi se spre-
jemajo z večino odanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo svoje morebitne nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti obrazloženi, v pisni obliki
in sicer v 7 dneh po objavi sklica skup-
ščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Za upravo družbe Delo - TČR d.d.
predsednik uprave

Ob-4040
Na podlagi 13. člena statuta Nove Ljub-

ljanske banke d.d., Ljubljana, uprava in nad-
zorni svet Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana sklicujeta

2. skupščino
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,

ki bo dne 23. 6. 1999 ob 10. uri v kon-
ferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe
na Trgu republike 3 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugo-

tavlja sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in imenovanje

notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke potrdi

delovna telesa v predlaganem sestavu. Za
predsedujočega skupščine se predlaga
Gregorja Dolenca predsednika nadzornega
sveta.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

3. Sprejem letnega poročila in poročila
o revidiranju poslovanja Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana ter predlog delitve
dobička v letu 1998.

Predlog sklepa:
1. Na podlagi mnenja nadzornega

sveta sprejme skupščina letno poročilo in
poročilo o revidiranju poslovanja NLB za
leto 1998.

2. Skupščina banke sprejme mnenje
pooblaščenega revizorja Pricewaterhouse-
Coopers d.d., Ljubljana o revidiranju poslo-
vanja za leto 1998.

3. Dobiček Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana po davkih za obdobje 1. 1.
1998 do 31. 12. 1998 v višini
4.226,706.380 SIT se razdeli na naslednji
način:

– za izplačilo dividend rednim delni-
čarjem banke 1.500,000.000 SIT, kar zna-
ša 217,23 SIT na delnico,

– za izplačilo nagrad članom nadzor-
nega sveta in članom uprave 18,000.000
SIT,

– za razporeditev v rezerve banke
2.708,706.380 SIT.

4. Nerazporejeni dobiček NLB iz leta
1997 v višini 7.513,53 SIT, ki je po izvršitvi
sklepa skupščine o razdelitvi dobička v letu
1998 ostal nerazporejen, se razporedi v
rezerve banke.

4. Sprejem poslovnega plana Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana za leto 1999.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta skupščina sprejme poslovni
plan Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
za leto 1999 v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za leto
1999 se potrdi revizor Pricewaterhouse-
Coopers d.d., Ljubljana.

6. Odobreni kapital.
Predlog sklepa: uprava banke je poob-

laščena, da v obdobju petih let od vpisa
tega sklepa o odobrenem kapitalu v sodni
register, s soglasjem nadzornega sveta in
brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni
kapital banke enkrat ali večkrat poveča za
največ 6.905,120.000 SIT (odobreni kapi-
tal). Za znesek iz naslova odobrenega kapi-
tala povečanega osnovnega kapitala se lah-
ko izda skupno največ 3,452.560 novih na-
vadnih ali prednostnih delnic v nominalni
vrednosti 2.000 SIT vsaka, po vsakokratni
emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s
soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice
se izdajo s pravicami, pod pogoji in na na-
čin, ki je določen v sklepu uprave o poveča-
nju kapitala. Nove delnice se lahko izdajo

proti vplačilu v denarju, s stvarnim vložkom
ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v
skladu s predpisi, veljavnimi v času spreje-
ma sklepa o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega
kapitala. Nove delnice se lahko izdajo za
katerikoli s predpisi dopusten namen, vključ-
no za namen javne ali drugačne ponudbe
delnic ali ponudbe in izdaje delnic kot nado-
mestilo delničarjem tistih bank, ki se k ban-
ki pripojijo, vse z možnostjo izključitve pred-
nostne pravice delničarjev do prevzema no-
vih delnic. Nove delnice se lahko s soglas-
jem nadzornega sveta izdajo tudi delavcem
banke.

7. Predlog sprememb statuta Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: v 5. členu statuta Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana se doda
drugi odstavek v naslednjem besedilu:
“Uprava banke je pooblaščena, da v ob-
dobju petih let od vpisa spremembe statuta
s to določbo o odobrenem kapitalu v sodni
register, s soglasjem nadzornega sveta in
brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni
kapital banke enkrat ali večkrat poveča za
največ 6.905,120.000 SIT (odobreni kapi-
tal). Za znesek iz naslova odobrenega kapi-
tala povečanega osnovnega kapitala se lah-
ko izda skupno največ 3,452.560 novih na-
vadnih ali prednostnih delnic v nominalni
vrednosti 2.000 SIT vsaka, po vsakokratni
emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s
soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice
se izdajo s pravicami, pod pogoji in na na-
čin, ki je določen v sklepu uprave o poveča-
nju kapitala. Nove delnice se lahko izdajo
proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom
ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v
skladu s predpisi, veljavnimi v času spreje-
ma sklepa o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega
kapitala. Nove delnice se lahko izdajo za
katerikoli s predpisi dopusten namen, vključ-
no za namen javne ali drugačne ponudbe
delnic ali ponudbe in izdaje delnic kot nado-
mestilo delničarjem tistih bank, ki se k ban-
ki pripojijo, vse z možnostjo izključitve pred-
nostne pravice delničarjev do prevzema no-
vih delnic. Nove delnice se lahko s soglas-
jem nadzornega sveta izdajo tudi delavcem
banke.“

8. Predlog za oblikovanje sklada za last-
ne delnice.

Predlog sklepa: Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana oblikuje sklad za odkup last-
nih delnic v višini 500,000.000 SIT.

9. Ugotovitev o zastopanosti neto dolž-
nikov v nadzornem svetu

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
v nadzornem svetu Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana ni predstavnikov neto dolžni-
kov banke.

10. Poročilo o delu nadzornega sveta
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme poročilo o delu

nadzornega sveta.
2. Sejnine za udeležbo na sejah nad-

zornega sveta za člane nadzornega sveta
znašajo:

– za predsednika 75.000 SIT,
– za namestnika predsednika 64.000

SIT,
– za člane 52.000 SIT.
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Skupščine se lahko udeležijo tisti delni-
čarji z glasovalno pravico, ki se v roku 3 dni
pred skupščino prijavijo s potrdilom o števi-
lu delnic. Delničarji bodo prejeli potrdila o
številu delnic po pošti.

Pooblaščenci  za  zastopanje  delničar-
jev  se  v  enakem  roku  prijavijo  s  poobla-
stilom.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
Sekretariatu Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana na Trgu republike 2, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.

Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana,

nadzorni svet,
uprava

Ob-4043
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ

– Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

4. skupščino družbe
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,

d.d.,
ki bo dne 22. 6. 1999 ob 13. uri v po-

slovnih prostorih družbe v Ljubljani, Vilhar-
jeva 16a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvolita se
dva preštevalca glasov:

1. Danica Jesihar,
2. Matija Jerman.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v
predloženem besedilu z mnenjem revizor-
ja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1997 in 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: nerazdeljeni
čisti dobiček iz leta 1997 v višini
1,036.621,03 SIT in čisti dobiček iz
poslovnega leta 1998 v višini 1,108.935,06
SIT, skupaj 2,145.556,09 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

5.<Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina ugo-
tavlja, da je bil na skupščini dne 25. 9. 1998
sprejet sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic. Sklad ni bil koriščen.

Oblikuje se sklad lastnih delnic iz prostih
rezerv družbe v višini 2,800.000 SIT za

namene, ki jih določa 240. člen zakona o
gospodarskih družbah, skupni nominalni
znesek vseh pridobljenih delnic za
navedene namene je omejen v višini 10%
osnovnega kapitala družbe.

Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic, oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je ta nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.

Obstoječi  delničarji  imajo  od  odsvo-
jitvi lastnih delnic, v skladu z 243. členom
zakona o gospodarskih družbah, pred-
kupno pravico do nakupa teh delnic v so-
razmerju s svojimi obstoječimi lastniškimi
deleži.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SŽ – Projektno podjetje, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Ob-4079
Na podlagi statuta družbe sklicujem

7. skupščino
podjetja Certa, d.d., Cerkno,

ki bo dne 22. junija 1999 ob 10. uri v
prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev
trg 8.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika

in dva člana predsedstva.
2. Poročilo o realizaciji sklepov 6.

skupščine družbe.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o rea-
lizaciji sklepov 6. skupščine družbe.

3. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1998.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto

1999 se imenuje ITEO – Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Razdelitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička za leto 1998.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima

delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarejv in pi-
sno najavi družbi svojo udeležbo na skupšči-
ni najmanj 3 dni pred sejo skupščine.

Ponoven sklic skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-

sedanje skupščine dne 22. 6. 1999 ob 11.
uri na istem mestu.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.

Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje, d.d., Cerkno

direktor

Št. 37/99 Ob-4091
Na podlagi 4. točke statuta družbe Tr-

govsko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva
1, Zagorje ob Savi, uprava družbe vabi del-
ničarje na

2. sejo skupščine
družbe Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,

Zagorje ob Savi,
ki bo v torek, dne 29. 6. 1999 ob 13.

uri v seminarski sobi hotela Medijske Topli-
ce, d.o.o., Medijske Toplice1, Izlake.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Danica Klemenc, za pre-
števalca glasov pa Tanja Poljšak in Simona
Škrabanja. Skupščini bo prisostvoval vab-
ljeni notar Miro Bregar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1998 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep o pokri-
vanju izgube:

1. Revalorizirana izguba iz leta 1997 v
skupnem znesku 1,460.405,94 SIT se po-
krije iz revalorizacije rezerv.

2. Izguba iz leta 1998 v znesku
30,397.464,74 SIT se pokrije iz revaloriza-
cije rezerv v znesku 2,024.664,52 SIT in iz
revalorizacije osnovnega kapitala v znesku
28,372.800,22 SIT.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
1999 imenuje revizijska hiša EPIS, d.o.o.,
podjetje za revizijo in svetovanje, Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniški knjigi po sta-
nju na dan skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
poslovni sekretarki Tanji Poljšak vsak delov-
ni dan od 10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

TP Potrošnja, d.d., Zagorje ob Savi
uprava družbe

Ob-4072
Uprava družbe skladno s 33. členom sta-

tuta družbe Hotel Ribno, d.d., sklicuje

6. skupščino
družbe Hotel Ribno, d.d.,

ki bo v sredo, 23. 6. 1999 ob 12. uri, v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.

Sklepi skupščine so veljavni, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in komisija za izvedbo glasova-
nja in volitev. Seji bo prisostvoval povab-
ljen notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in načinu
pokrivanju izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ugo-
tovitvi in načinu pokrivanju izgube za leto
1998 po predlogu uprave in mnenju nad-
zornega sveta v predloženem besedilu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške druž-
be na Bledu, Izletniška 44, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od 21. 5. 1999 do
vključno 23. 6. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
roku 7 dni po objavi tega sklica, v tajništvu
uprave  delniške  družbe  na  Bledu,  Izlet-
niška 44.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve delniške družbe na Bledu, Izletniška 44,
pisno prijavijo svojo udeležbo.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje z glasovnicami.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje 23. 6. 1999 ob 13. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Hotel Ribno, turizem, d.d.
uprava družbe

Ob-4080
Uprava Abanke, d.d., Ljubljana na pod-

lagi 36. in 38. člena statuta Abanke, d. d.,
Ljubljana sklicuje

XI. skupščino
Abanke, d.d., Ljubljana,

ki bo 23. 6. 1999 ob 11. uri v poslovni
stavbi GIO, d.d., Ljubljana (SMELT) v veliki
dvorani v pritličju na Dunajski cesti 160,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine banke, imenova-
nje organov skupščine banke.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje organe skupščine: predsednik: Borut
Meh; namestnik predsednika: Branko Drob-
nak; verifikacijska komisija: Andrej Petelin,
predsednik; Lučka Pucihar, članica; Marija
Vošnjak, članica

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: skupščina banke ugo-
tavlja, da je skupščina sklepčna.

3. Letno poročilo o poslovanju banke za
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše Pricewaterhouse-
Coopers, d.d., Ljubljana in predlogom za
delitev dobička.

Predlog sklepov: skupščina banke sprej-
me letno poročilo o poslovanju banke za
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta
banke in mnenjem revizorske hiše Pricewa-
terhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

Dobiček banke za leto 1998 v višini
1.118,402.849,89 SIT se razporedi:

– v rezerve banke: 840,000.000 SIT,
– za izplačilo dividend: 251,829.508

SIT,
2.1. za prednostne delnice: 717.668

SIT,
2.2. za navadne delnice: 251,111.840

SIT,
– za nagrade članom:

– nadzornega sveta: 3,599.100 SIT
– uprave banke in delavcem s poseb-

nimi pooblastili: 22,974.241,89 SIT.
Dividenda za navadno delnico se izplača

v višini 80 SIT.

Dividenda za prednostno delnico se iz-
plača v višini 142 SIT.

Dividenda za leto 1998 se izplača delni-
čarju, ki je na dan seje skupščine vpisan v
delniško knjigo.

Banka bo začela izplačevati dividende
dne 19. 7. 1999.

Izplačilo dividend bo potekalo v posebej
določenih enotah poslovne mreže za fizič-
ne osebe, za pravne osebe pa v Sektorju
zakladništva, Glavni podružnici Maribor,
Glavni podružnici Koper in Glavni podružni-
ci Celje.

Znesek neizplačanih dividend od pred-
nostnih in navadnih delnic se po preteku
petih let od datuma izplačila prenese v re-
zerve banke.

Revalorizacija nerazporejenega dobička
od 1. 1. 1999 do datuma razporeditve do-
bička se prenese v revalorizacijski popra-
vek rezerv banke.

Skupščina banke sprejema predlog na-
grad za predsednika in člane nadzornega
sveta in predlog nagrad za Upravo in delav-
ce s posebnimi pooblastili.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina banke spre-

jema predlog o oblikovanju sklada lastnih
delnic iz sredstev rezerv v višini 10% osnov-
nega kapitala banke, kar predstavlja vred-
nost v višini 316,236.200 SIT za namene,
ki jih določa ZGD.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke

imenuje za člana nadzornega sveta Aban-
ke, d.d., Ljubljana, Dragiša Milosavljević.

Član nadzornega sveta je imenovan za
dobo štirih let in je lahko ponovno ime-
novan.

Član nadzornega sveta je imenovan v
skladu z zakonom o bančništvu in zakonom
o gospodarskih družbah.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje za revidiranje poslovanja banke za leto
1999 revizorsko hišo PricewaterhouseCoo-
pers, d.d., Ljubljana.

Za glasovanje in dajanje predlogov na
skupščini banke so upravičeni delničarji
imetniki rednih delnic banke, ki so vpisani v
delniško knjigo najmanj 14 delovnih dni
pred skupščino banke in ostanejo vpisani
do konca seje ter so se prijavili upravi ban-
ke najkasneje 3 delovne dni pred sejo
skupščine.

Delničarji izvršujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predlo-
ži upravi banke skupaj s prijavo.

Gradivo za sejo skupščine banke je na
vpogled v sekretariatu banke na Slovenski
58 v Ljubljani in na sedežu Glavne podružni-
ce Maribor, Glavne podružnice Celje in
Glavne podružnice Koper.

V  primeru,  da  skupščina  banke  ne
bo  sklepčna,  bo  ponovno  zasedanje
skupščine  v  istih  prostorih  istega  dne
ob 12. uri. Takrat bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Abanka, d.d., Ljubljana
uprava
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Razne objave

Št. 74/99 Ob-3870
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0625 Alja Štefančič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0823 Janez Skarlovnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0824 Stojan Črnko, univ. dipl. inž. arh.
A-0825 Milena Kitek, univ. dipl. inž. arh.
A-0826 Andraž Černič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0827 Đuro Ivanović, univ. dipl. inž.

arh.
A-0828 Robert Ramovš, univ. dipl. inž.

arh.
AK-0829 Metka Marinček, univ. dipl.

kmet.
G-1491 Stanislav Kovač, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1716 Niko Rostohar, inž. gradb.
G-1717 Darko Heric, inž. gradb.
G-1718 Branko Banovec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1719 Marko Grein, inž. gradb.
G-1720 Alenka Prnaver, inž. gradb.
G-1721 Matjaž Jančigaj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1722 Iztok Šišernik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1723 mag. Robert Kepa, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1724 Dejan Bošnak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1725 Ivan Hafner, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1726 Marjetka Treven, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1727 Majda Marovšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1728 Ivan Parkelj, inž. gradb.
G-1729 Branko Muren, inž. gradb.
G-1730 Gorazd Debeljak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1731 Marko Pediček, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1732 Maksimiljan Uranšek, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1733 Damijan Grudnik, inž. gradb.
G-1734 Andrej Knez, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1735 Andrej Čeru, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1736 Franc Zadravec, inž. gradb.
G-1737 Miran Ugovšek, inž. gradb.
G-1738 Alojz Lovko, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1739 Branko Manevski, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1740 Vesna Handanović, inž. gradb.
G-1741 Frida Car, inž. gradb.
G-1742 Alojz Kolka, inž. gradb.

G-1743 Franc Hribar, inž. gradb.
G-1744 Svit Černe, univ. dipl. inž.

geod.komun.
S-0716 Vladimir Jeršinovič, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0893 Sandi Bertoncelj, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0894 Jožef Balaško, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0895 Janez Križaj, inž. strojn.
S-0896 Anton Malc, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0897 mag. Deziderij Kuhar, univ. dipl.

inž. strojn.
S-0898 Dragoslav Knafelc, inž. strojn.
S-0899 Karlo Gril, univ. dipl. inž. strojn.
S-0900 Peter Linasi, inž. strojn.
S-0901 Boris Kac, univ. dipl. inž. strojn.
S-0902 Djoko Djorčev, inž. strojn.
S-0903 Ciril Lapornik, inž. strojn.
S-0904 Marko Kolarič, inž. strojn.
S-0905 Bogdan Bitenc, univ. dipl. inž.

strojn.
E-0749 Darko Muc, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0767 Vladimir Mladen Jelovac, univ.

dipl. inž. elektr.
E-0780 Drago Žepič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0819 Danilo Lovišček, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0844 Janez Artnak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0852 Franc Koželj, inž. elektr.
E-0861 Darja Dolar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1058 Janez Gabrovšek, inž. elektr.
E-1059 Milan Maslać, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1060 Rajko Košnjek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1061 Božidar Ropret, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1062 Zdravko Dušič, inž. elektr.
E-1063 Tilen Zorec, univ. dipl. inž.

elektr.
T-0010 Franc Pečovnik, univ. dipl. inž.

strojn.
T-0550 Peter Lakota, univ. dipl. inž.

gozd.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-3884
Likvidacijska upraviteljica družbe “SUB-

OR”, trgovina na debelo in drobno, ex-
port-import, Orehovlje, d.o.o., Miren, La-
vrenčič Jurka-Petra iz Nove Gorice, Gradni-
kove br. 9, objavlja v skladu s 381. členom
zakona o gospodarskih družbah

poziv
likvidacijskim upnikom,

da v roku 30 dni od objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe “Subor”,
d.o.o., Miren, likvidacijskemu upravitelju na
njegov naslov.

Vse dodatne informacije dobite na tel.
065/134-140.

Likvidacijska upraviteljica
SUBOR, Trgovina na debelo in drobno
export-import Orehovlje, d.o.o., Miren

v likvidaciji

Ob-3838
Zavod za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska
15, objavlja

zbiranje ponudb
za oddajo v najem obrata prehrane

zavoda
1. Predmet najema so prostori v 9. nad-

stropju Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, in sicer: jedilnica, razdeljevalnica
hrane z bifejem in pomožnimi prostori v
skupni izmeri 255 m2.

2. V najetih prostorih je najemnik dolžan
opravljati gostinske storitve za delavce za-
voda, in sicer tople in hladne jedi ter proda-
jo toplih in hladnih napitkov.

3. Tople malice se pripravljajo zunaj za-
voda za ca. 50 delavcev.

4. Ponudniki ponudijo ceno za najem
prostorov v katero je vključena tudi poraba
vode, električne energije ter osnovna sred-
stva, ki so v navedenih prostorih.

5. Najemnik bo poleg najemnine dolžan
plačevati tudi vse obratovalne stroške teko-
čega vzdrževanja prostorov, strojev in na-
prav. Morebitno dotrajanost osnovnih sred-
stev najemnik nadomešča sam.

6. Ponudniki morajo predložiti specifika-
cijo gostinske ponudbe, vključno s cenami
za vsako postavko specifikacije (cenik).

7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani kriteriji: cena iz 4. točke
ponudbe, program in cene gostinske po-
nudbe ter popust, ki ga daje ponudnik za
reprezentanco zavoda.

8. Ogled prostorov je možen dne 25. 5.
1999 od 8. do 14. ure.

9. Podrobnejše informacije dobijo po-
nudniki na sedežu zavoda pri Janezu Cirk-
venčiču na tel. 061/174-51-84 ali
041/739-435.

10. Ponudbe pošljite pod oznako “Ne
odpiraj – ponudba – najem obrata prehra-
ne”, na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvor-
ska 15, Ljubljana, najkasneje do 31. 5.
1999.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločeno na podlagi navedenih kriteri-
jev v 8 dneh po končanem zbiranju po-
nudb.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku
10 dni po končanem postopku.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-3867
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg

12, 3240 Šmarje pri Jelšah, razpisuje na
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podlagi sklepa občinskega sveta z dne
1. 10. 1998 ponovno

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje je:
a) nezazidano stavbno zemljišče parcele

št. 550/1, vl. št. k.o. Bodrež, v izmeri 2006
m2 (parcela leži pod Osnovno šolo Šentvid
pri Grobelnem);

b) poslovni objekt v Šmarju pri Jelšah,
Rimska cesta 9 (poslovna stavba bivšega
Topra), vpisan v vl. št. 500 k.o. Šmarje,
stoječ na parc. št. 175, k.o. Šmarje stav-
bišče, 247 m2, dvorišče 103 m2, travnik 91
m2, vl. št. 499.

2. Izhodiščna  cena  za  prodajo  pot
točko:

a) navedene nepremičnine je 2,700.000
SIT, v ceni ni vračunan komunalni prispe-
vek, ki ga je potrebno plačati pred pričet-
kom gradnje, prav tako ni v ceni vračunan
davek na promet nepremičnin,

b) navedene nepremičnine je
15,000.000 SIT, v ceni ni vračunan davek
na promet nepremičnin.

3. Navedeni nepremičnini se prodata sa-
mostojno, vsaka zase.

4. Rok za zbiranje ponudb je 31. 5.
1999 do 11. ure. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe priporočeno po pošti, vendar mo-
rajo na naslov prispeti do določenega datu-
ma in ure.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
50730-630-10189. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zastopa-
nje pravne osebe, tujci morajo predložiti iz-
javo, da so seznanjeni s pogoji za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
in da bodo kljub predpisanem postopku po
zakonu o ugotavljanju vzajemnosti spošto-
vali roke tega razpisa glede sklenitve po-
godbe in plačila kupnine in da sami prevza-
mejo riziko, če ne bodo uspeli pridobiti od-
ločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s citi-
ranim zakonom. Ponudniki morajo navesti v
ponudbi ponujeno ceno, pri nepremičnini
pod točko a) pa tudi vrsto objekta, ki ga
nameravajo zgraditi na parceli ter navesti
dejavnost za katero bo objekt namenjen.

6. Varščina bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

7. Javno odpiranje ponudb bo 31. 5.
1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine Šmarje
pri Jelšah, v drugem nadstropju.

8. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika za nepremičnino na-
vedeno pod točko a) bosta upoštevana kri-
terija:

– ponujena kupnina,
– predvidena namembnost objekta in de-

javnost za katero se bo bodoči objekt upo-
rabljal.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

9. Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mo-
ra skleniti pogodbo v 8 dneh po sprejemu
obvestila s strani prodajalca. Če ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe s prodajal-
cem, pripada varščina prodajalcu.

10. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 45 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
se znesek vplačane varščine všteje v kupni-
no, če kupec v tem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu. V tem primeru
lahko prodajalec razdre pogodbo brez do-
datnega opomina. Prenos prodane nepre-
mičnine ni možen pred plačilom celotne
kupnine.

11. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

12. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno-kupljeno”, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine so na voljo po tel.
063/821-111, Kos Zdenka.

14. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako “Ponud-
ba za prodajo nepremičnine pod točko a) ali
b) – Ne odpiraj”.

15. Ogled nepremičnine je možen ob
predhodnem dogovoru z Zdenko Kos.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 46502-2/99 Ob-3953
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Ro-

gatec, razpisuje na podlagi sklepa občin-
skega sveta z dne 7. 5. 1999

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje je:
a) nezazidano stavbno in funkcionalno

zemljišče parcele št. 640/2, vl. št. 225,
k.o. Dobovec, v izmeri 7286 m2, z gradbe-
nim provizorijem, ki je pritlični objekt tlori-
sne velikosti 26 × 4,5 m.

Zemljišče se prodaja za izgradnjo objek-
tov, namenjenih za proizvodne dejavnosti s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.

Zemljišče in gradbeni provizorij se pro-
daja v stanju v kakršnem je. Vso manjkajočo
komunalno opremo investira kupec sam.

Za celotni kompleks je potrebno po plan-
skih dokumentih Občine Rogatec izdelati
ureditveni načrt.

2. Izhodiščna cena za navedeno nepre-
mičnino je 8,876.399,88 tolarjev, v ceni ni
vračunan komunalni prispevek, ki ga je po-
trebno plačati pred pričetkom gradnje, prav
tako ni v ceni vračunan davek na promet
nepremičnin.

3. Rok za zbiranje ponudb je 14. 6.
1999 do 13. ure. Ponudniki lahko ponudbe
pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Roga-
tec, vendar morajo na naslov prispeti do
določenega datuma in ure, oziroma lahko
ponudbe do določenega roka oddajo v taj-
ništvu Občine Rogatec.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na žiro račun Ob-
čine Rogatec št. 50730-630-10222. Po-
nudnikom, katerih ponudbe ne bomo spre-
jeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v
nominalnem znesku v petih dneh po spreje-

mu odločitve, da se njihova ponudba ne
sprejme.

4. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zasto-
panje pravne osebe, tujci morajo predložiti
izjavo, da so seznanjeni s pogoji za prido-
bitev lastninske pravice tujcev na nepre-
mičninah in da bodo kljub predpisanemu
postopku po zakonu o ugotavljanju vza-
jemnosti spoštovali roke tega razpisa gle-
de sklenitve pogodbe in plačila kupnine in
da sami prevzamejo riziko, če ne bodo us-
peli pridobiti odločbe o obstoju vzajemno-
sti v skladu s citiranim zakonom. Ponudniki
morajo navesti v ponudbi ponujeno ceno in
dejavnosti, ki jo nameravajo na tej lokaciji
opravljati.

5. Varščina bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

6. Javno odpiranje ponudb bo 14. 6.
1999 ob 14. uri v prostorih občinske upra-
ve Rogatec, Ceste 11, Rogatec.

7. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika za nepremičnino bo-
sta upoštevana kriterija:

– ponujena kupnina,
– predvidena dejavnost, za izvajanje ka-

tere se bodo objekti, zgrajeni na tem zem-
ljišču, uporabljali.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

8. Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mo-
ra skleniti pogodbo v 8 dneh po sprejemu
obvestila s strani prodajalca. Če ponudnik v
tem roku s prodajalcem pogodbe ne skle-
ne, pripada varščina prodajalcu.

9. Kupec mora celotno kupnino plačati v
45 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino,
če kupec v tem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu. V tem primeru
lahko prodajalec razdre pogodbo brez do-
datnega opomina. Prenos prodane nepre-
mičnine ni možen pred plačilom celotne
kupnine.

10. Prometni davek, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

11. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno – kupljeno”, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

12. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine so na voljo pri tajniku občine
Pavlu Strajnu, tel. 063/827-127, ogled ne-
premičnine pa je možen po predhodnem
dogovoru.

13. Pisne ponudbe pošljite na naslov:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec
z oznako “Ponudba za prodajo nepremični-
ne - Ne odpiraj”.

Občina Rogatec

Št. 36003-0001/99 Ob-4050
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi, uredbe o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije ter 8. člena pravilnika
o pogojih in postopku prodaje stavb in po-
sameznih delov stavb v lasti Občine Tolmin
(Uradni glasilo, št. 8/98) razpisujemo na
podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Tolmin, z dne 22. 4. 1999
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javno dražbo
Predmet prodaje je nezasedeno stano-

vanje št. 2, ki ga sestavljajo naslednji pro-
stori: soba v izmeri 12,06 m2, shramba v
izmeri 1 m2, kopalnica v izmeri 3,36 m2,
predsoba v izmeri 1,94 m2 in klet št. 2 v
izmeri 3,31 m2, skupaj torej 21,67 m2, ki so
v kleti stanovanjske hiše v Tolminu, Kosove-
lova ulica 1/a, ki stoji na parceli št. 726,
k.o. Tolmin, skupaj z idealnim solastninskim
delom zemljišča.

Dražbeni pogoji
Posebni pogoji: za morebitno spremem-

bo namembnosti stanovanja mora kupec pri-
dobiti soglasje vseh solastnikov stanovanj-
ske hiše.

Splošni pogoji:
a) Izklicna cena stanovanja je 1,857.707

SIT skupaj z idealnim solastninskim delom
zemljišča, najnižji znesek višanja je 20.000
SIT.

b) Varščina znaša 185.770,70 SIT.
c) Čas in kraj dražbe: v torek dne 8. 6.

1999 ob 8. uri, v prostorih uprave Občine
Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih borcev št.
1b, soba 14.

č) Način dražbe: ustna javna dražba.
d) V ceno nepremičnine niso vključeni da-

vek na promet nepremičnin, stroški vknjižbe
lastninske pravice in drugi stroški, ki jih mora
kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe.

e) Na javni dražbi lahko podajo ponudbe
samo interesenti, ki najkasneje tretji dan
pred pričetkom javne dražbe, plačajo varšči-
no navedeno v tem razpisu na žiro račun št.
52030-630-7108 Proračun Občine Tolmin.

f) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe se izkažejo z ustreznim

izpiskom iz sodnega registra, iz katerega je
razvidno, da imajo sedež in firmo v Republi-
ki Sloveniji ter potrdilom o plačilu varščine,

– fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdi-
lom o plačilu varščine,

– fizične in pravne osebe, ki predložijo
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov ter
zapadlih obveznosti do upnikov,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
– interesentov, so dolžni pred pričetkom
javne dražbe predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnje-
vanja pogojev pod e) in f) točko tega razpi-
sa, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.

g) Nakup nepremičnine se opravi po si-
stemu “videno-kupljeno”, kasnejše reklama-
cije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne da-
je nikakršnih jamstev ali garancij za nepre-
mičnino.

h) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.

i) Prodajno pogodbo mora uspeli draži-
telj podpisati v 15 dneh po konačni javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne pod-
piše v 15 dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se polože-
na varščina ne vrne.

j) Uspeli dražitelj mora celo kupnino pla-
čati najpozneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe.

k) Prodajalec bo izročil kupcu nepremič-
nino v posest takoj po plačilu celotne kupni-

ne, vknjižba lastninske pravice v zemljiško
knjigo na ime kupca pa bo izvršena po ure-
ditvi etažne lastnine.

l) Neuspešnim ponudnikom bo vplačana
varščina vrnjena brez obresti v roku 3 dni
po končani javni dražbi.

m) Kdor sodeluje na javni dražbi kot inte-
resent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor

proti postopku javne dražbe, dokler ni za-
ključen zapisnik o poteku dražbe.

n) Vsi dodatni podrobnejši pogoji in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 1b, tel. 065/81-001. Ogled nepre-
mičnine je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Št. 124/99 Ob-4051
Na podlagi 6. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v

lasti RS (Ur. l. RS, št. 52/98) Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, razpisuje

javno dražbo
rabljenih tiskarskih osnovnih sredstev

1. Predmet prodaje:
a)

Zap. Naziv Leto Število Izklicna cena
št. izdelave v SIT

1. miza risalna montažna 1980 1 26.000
2. stroj kopirni pnevmatski litcop 1979 1 25.900
3. šivalni stroj Standard 1966 1 49.400
4. stroj rezalni Maxima MH 80-3 1975 1 125.000
5. stroj knjigoveški prepogibni 1963 1 35.400
6. stroj knjigoveški perforirni 1963 1 40.000
7. stiskalnica za zlatenje 1963 1 15.100
8. stroj tiskarski Omi 1967 1 160.000
9. stavni stroj Linotype 1972 1 43.000

10. žaga za rezanje Linotype Fag 1964 1 48.000
11. tiskarski stroj Adast 314 1984 1 294.000
12. tiskarski stroj Adast 313 1976 1 113.400
13. dvojna kovinska omara 2,55 ×0,4 × 1,70 1982 1 21.200
14. pult delovni tiskarski 1965 1 17.200
15. kovinske police 1,1 × 0,8 × 3 1980 7 32,200
16. kovinske police 1,6 × 0,8 × 3 1980 4 26.800
17. kovinska blagajna 300 kg 1975 1 10.000

b) Mesto o.s.: Bolnišnica Golnik-KOPA,
tiskarna,

c) Oprema se prodaja po sistemu: vide-
no-kupljeno,

d) vse stroške prodaje plača: kupec.
2. Javna dražba se bo opravila: pisno,

ponudnik mora navesti ponujeno ceno in
plačilne pogoje.

3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni
javni dražbi.

4. Način in rok plačila: v 8 dneh po pod-
pisu pogodbe na ŽR 51500-603-34158.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na blagajni Bolnišnice Golnik-KOPA
ali jo vplačati na ŽR 51500-603-34158 s
pripisom “varščina”. Po javni dražbi se dra-
žiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi kavci-
ja vrne v roku 8 dni brez obresti.

6. Informacije in ogled o.s.: pri Mali Fri-
deriku na tel. 064/461-122 int. 213. Og-
led je možen dne 28. 5. 1999 in dne 1. 6.
1999 med 9. in 11. uro.

7. Predložitev ponudb:
a) pisne ponudbe je potrebno priložiti do:

7. 6. 1999 do 12. ure;
b) ponudbo se označi: “ponudba za na-

kup tiskarske opreme”. Ponudbi je potreb-
no predložiti:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih (ne velja za fizične osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih po-

nudnik ni imel blokade ŽR (ne velja za fizič-
ne osebe);

c) polni  naslov  kamor  je  potrebno
predložiti ponudbe: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik (tajniš-
tvo uprave),

d) prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost bo imel tisti ponudnik, ki bo ponu-
dil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 1999 ob 12. uri v sejni sobi na upravi.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za

pljučne bolezni in alergijo

Ob-4063
Milanović Dragan, s.p., Latino – Kappa,

8000 Novo mesto, Šegova 6/A, objavlja
prenehanje dejavnosti z dne 14. 5. 1999.

Št. 83 Ob-4071
Ljubljanske mlekarne, d.d., Področje tr-

ženje, Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana, pre-

klicujejo licence za opravljanje javnega pre-
voza stvari v notranjem prostem cestnem
prometu za naslednja vozila:

1. TAM 260 T 22 BLHL, reg. št. LJ
U8-418,

2. ZASTAVA 80.10N, reg. št. LJ
U8-422,

3. ZASTAVA 80.12N, reg. št. LJ
U8-427.
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Licence so bile izdane dne 20. 1. 1998,
pod številko 0002028/25 in so bile izgub-
ljene pri prodaji navedenih vozil.

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana

Št. 04-2323 Ob-4097
Certus avtobusni promet Maribor, d.d.,

preklicuje licence številka 0000224/19 za
opravljanje prevozov potnikov v cestnem
prometu za naslednja vozila: MB 18-78F,
MB 81-17L, MB B4-513, MB L9-210, MB
79-15L, MB C2-392, MB F9-870, MB
L9-060, MB 32-24P, MB A5-659, MB
A5-523, MB E1-585, MB F9-962, MB
L6-981, MB L7-732, MB L7-547, MB
L9-714, MB L9-803, MB N5-593, MB
N6-569, MB N7-565, MB N7-590, MB
P6-266, MB P7-613, MB P7-251, MB
Z5-315, MB Z5-345, MB L9-799, MB
C3-459, MB J2-055, MB 65-87P.

AVTO CENTER VOVK d.o.o., Obrtniška
ul. 4, Trebnje, preklicuje uradno potrdilo za
vozilo Renault Laguna RXE 1,8, št. šas.
VF1B5640520003424, ki je bilo ocarinje-
no po 2354 ECL, 16. 3. 1999. s-38218

AVTO HOLCMAN d.o.o., Ptujska 40,
Maribor, preklicuje potrdilo za reg. vozila
Seat Arosa 1.0, št. šas.
VSSZZZ6HZXR008772, št. mot.
AER365446, izdano 2. 12. 1998. m-754

AZUR s.p., Partizanska 5, Lenart, prekli-
cuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino
AZUR s.p., trgovina na veliko in malo, za-
stopanje KLOBUČAR Antonija, Partizanska
5, 2230 Lenart. m-667

Avtek d.o.o., Celovška 228, Ljubljana,
preklicuje potrdilo o ustreznosti vozila, št. A
0077120. s-38091

Barkovič Danica, Kanižarica 17a, Črno-
melj, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
5546607. g-38093

Černivec Slavko, Kettejeva 24, Maribor,
preklicuje obrtno dovoljenje, št.
048041/3038-00-74-1995, izdano 6. 3.
1995. m-677

Ditinger Jožef, Ul. prvih borcev 28, Mi-
klavž na Dravskem polju, preklicuje priglasi-
tveni list, opravilna št. 064/2793/94, izda-
la UE Maribor. m-648

Goljevšček Janko, Draga Kobala 20, Ma-
ribor, preklicuje obrtno dovolenje št.
047298/1821/00-74/1995, inštalaterstvo
vodovoda in centralne kurjave Janko Go-
ljevšček s.p., Zrkovska c. 65, Maribor.
m-676

Gradkop d.o.o., Belokranjska 2, Ljublja-
na, preklicuje osebno delovno dovoljenje
št. 424487421, izdano 28. 4. 1999 na ime
Popovič Željko. s-38298

Hribar Stanislav, Vel. Gaber 64, Veliki
Gaber, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 057-0580-96. p-38117

Hribar Stanislava, Prisojna 1, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
25-0069/94, izdan 1. 4. 1994. s-38342

Hvalec Dušan, Gregorčičeva 2, Ptuj, pre-
klicuje obrtno dovolenje, št.
049438/0421/00-52/1995. g-38007

Jablanšek Franc, Na Šalcah 70, Ravne
na Koroškem, preklicuje obrtno dovolenje,

št. 6628/01071, izdano 6. 3. 1995.
g-38241

Kamenšek Darko, Erjavčeva 2, Dob, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
06-0748/94, izdan 29. 4. 1994. g-38240

Kastelic Igor, Vikrče 40 B, Šmartno pod
Šmarno goro, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 27-0323/95 z dne 4. 9. 1995.
s-38400

Kočiš Brigita, Gornji Petrovci 33, Gornji
Petrovci, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
36-465/94, izdan 26. 5. 1994 pri RUJP
Murska Sobota. g-38318

PAAM AVTO d.o.o., Zavrč 7/a, Novo
mesto, preklicuje izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1107339.
g-38320

PROMAG d.o.o., Ul. Malči Beličeve 35,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozi-
la za službeni avto jeep z-grand Cherokee,
št. A 206998, izdano 2. 7. 1997. s-38478

Pecečnik Matjaž, Ruška cesta 11, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-9484. m-637

Plevnik Andrej, Vojinska 4, Črnomelj,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
529646 z dne 1. 8. 1994. g-38017

SABAT PREVOZNO PODJETJE d.o.o.,
Polakova ul. 13, Ljubljana, preklicuje licen-
co za opravljanje avto-taksi prevozov, št.
3112/46, izdala GZS 17. 6. 1998 za vozi-
lo Audi 100, LJ-K3-307. s-38296

SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali
d.d., Vojkova 1, Anhovo, preklicuje žigosa-
no kopijo licence za vozilo GO L9-831, iz-
dano 23. 11. 1998. p-38201

Trapo d.o.o., Kebetova 24, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: TRŽENJE RAZISKAVE POSLOV-
NE STORITVE, TRAPO, KEBETOVA 24,
LJUBLJANA d.o.o. p-38122

Vindiš Vinko, Mejna 57, Maribor, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št. 064-4955/97,
izdan 19. 1. 1997 pri UE Maribor. m-756

Zupančič d.o.o., Belokranjska 28, Čr-
nomelj, preklicuje potrdilo o vpisu v regi-
ster, reg. oznaka S5-DMR, PIPER AIR-
CRAFT CORPORATION PA-28-140 Chero-
kee Cruiser, ser. št. zrakoplova
28-7225071. s-38055

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Alić Amra, Povšetova 104/d, Ljubljana,
potni list št. BA 447543, izdala UE Ljublja-
na. s-38493

Anžur Janez, Spodnje Jelenje 5, Dole
pri Litiji, osebno izkaznico št. 167927.
g-38209

Andonov Seitl Kristina, Sejmišče 8, Mi-
slinja, potni list št. AA 918304, izdala UE
Slovenj Gradec. g-38377

Arnečič Anton, Slatina 26, Cirkulane,
osebno izkaznico 15893. g-38372

Avguštin Dušan, Streliška 36, Ljubljana,
potni list št. BA 658804, izdala UE Ljublja-
na. s-38182

Babnik Natalija, Mavrerjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 73346. s-38133

Balant Janez, Jarška cesta 39, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 33852. s-38269

Bartolj Boris, Trg revolucije 17d, Trbov-
lje, potni list št. AA 471140, izdala UE Tr-
bovlje. s-38379

Bernik Marija, Cesta na Polževo 15, Viš-
nja Gora, potni list št. AA 327653, izdala
UE Grosuplje. s-38137

Bizjak Milka, Kvedrova 1, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 535749, izdala UE Ljubljana.
s-38128

Blatnik Mateja, Rimska cesta 16, Šmar-
je Sap, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 7/99. s-38418

Breceljnik Andrej, Dražgoška 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 531596, izdala UE
Ljubljana. s-38466

Buda Nika Maca, Reboljeva 39, Trzin,
osebno izkaznico št. 45485. s-38126

Cergol Elida, Slivje 23, Sežana, potni
list št. BA 106465. p-38120

Cilenšek Branko, Cesta v mestni log 35,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 91582.
s-38388

Černe Ana, Cvetlična 17, Šempeter pri
Gorici, potni list št. BA 592854, izdala UE
Nova Gorica. g-38375

Čerpnjak Viljem, Ledavsko naselje 32,
Murska Sobota, potni list št. AA 795282.
p-38191

Čigoja Ines, Ragovska 9, Novo mesto,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
24/99. p-38164

Črnivec Matjaž, Kunaverjeva 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 676001, izdala UE Ljub-
ljana. s-38130

Čuk Dušan-Franjo, Grintovška ul. 25a,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 38072.
s-38233

Deu Rudolf, Mokrška ul. 49 b, Ljubljana,
potni list št. BA 861195. s-38356

Dimnik Vida, Zaloška c. 305, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 130345. s-38352

Docić Stevo, Polje št. 2, Zagorje ob Sa-
vi, potni list št. BA 156019, izdala UE Zagor-
je ob Savi. p-38202

Dovč Marta, Saveljska 87, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 736853, izdala UE Ljubljana.
s-38495

Eckert Uroš, Kantetova 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 155702. s-38200
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Fabčič Erik, Kosovelova 1 A, Sežana,
potni list št. BA 382732. p-38149

Fadiga Tomo, Zrinjskega 8, Ljubljana,
potni list št. AA 113240. s-38485

Fak Marjan, Ul. bratov Greifov 22, Mari-
bor, potni list št. AA 660098, izdala UE
Maribor. p-38128

Feri Boris, Medana 3, Dobrovo, maloob-
mejno prepustnico št. AI 51066, izdala UE
Nova Gorica. g-38279

Fister Andrej, Zagradišče 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 170477. s-38291

Gasparini Mariša, Burlinova 9, Koper,
potni list št. BA 401405. g-38475

Gasparini Mladen, Burlinova 9, Koper,
potni list št. AA 510494. g-38472

Gasparini Zlata, Burlinova 9, Koper, pot-
ni list št. AA 632580. g-38473

Globočnik Gorazd, Vrečkova ul. 9, Kranj,
potni list št. BA 677959, izdala UE Kranj.
s-38151

Gluhar Štefan, Stožice 38, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
33/99. s-38076

Gobec Marija, Belo 10, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 162286. p-38069

Godina Dušan, Dolnja Bistrica 92, Čren-
šovci, potni list št. BA 509045, izdala UE
Lendava. p-38005

Gorenjšček Marija, Gornji trg 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico 135060. s-38307

Gorjan Anton, Gorenja Trebuša 28, Slap
ob Idrijci, potni list št. AA 848975. g-38062

Gostiša Kristjan, Tomšičeva 17/b, Idrija,
potni list št. AA 949034, izdala UE Idrija.
s-38378

Grašič Jana, Strahinj 12, Naklo, potni list
št. BA 360328, izdala UE Kranj. p-38166

Grgič Matilda, Slovenska 55 b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 12684.
s-38454

Grilc Edvard, Lapajnetova 15, Krško,
potni list št. AA 270342. p-38032

Grobelnik Dušan, Vošnjakova 16, Mari-
bor, potni list št. BA 161357. p-38150

Groznik Anton, Ljubljanska c. 13 A, Šmar-
je Sap, potni list št. AA 729470. s-38311

Habjanič Borut, Rakuševa ul. 3, Ormož,
potni list št. BA 599435, izdala UE Ormož.
g-38456

Hoti Tončka, Stična 85, Ivančna Gorica,
potni list št. BA 448042, izdala UE Ljublja-
na. s-38108

Hren Tina, Fojana 4, Dobrovo, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 112793.
g-38471

Hudoklin Antonija, Križna 1 a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107273. s-38384

Janželj Silva, Vrzdenec 17, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 179194. s-38246

Jelen Mateja, Javornik 36, Ravne, potni
list št. BA 168206, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-38365

Jereb Mojca, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list št. AA 919860. p-38148

Jesenovec Bruno, Gradišnikova 22, Bo-
rovnica, osebno izkaznico št. 163391.
p-38110

Ješovnik Igor, Jocova 56, Maribor, pot-
ni list št. AA 122906, izdala UE Maribor.
p-38126

Jurčič Roza, Dekani 23b, Dekani, potni
list št. BA 652662. p-38180

Kabashi Arben, Ul. Milana Majcna 47,
Ljubljana, potni list št. AA 316086, izdala
UE Ljubljana. s-38140

Kaligarič Andrej, Kosovelova 19, Izola,
osebno izkaznico, št. 20390. g-38057

Kaltak Sajra, Potoki 3/b, Žirovnica, pot-
ni list št. BA 766918, izdala UE Jesenice.
g-38364

Kanop Andraž, Trg 66, Prevalje, potni
list št. BA 584153, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-38282

Kanop Blanka, Trg 66, Prevalje, potni
list št. BA 704584, izdala UE Ravne na
Koroškem. s-38283

Kanop Robert, Trg 66, Prevalje, potni
list št. BA 79692, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-38285

Kelenc Anton, Babno 27, Celje, potni
list št. AA 901644. p-38016

Kemperle Marjeta, S. Severja 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 74139.
p-38071

Klemenčič Anton, Gotska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 66313. s-38255

Klinc Janez, Nova vas pri Markovcih 92
a, Markovci, potni list št. AA 88592.
p-38132

Knežević Ljiljana, Titograd, Črna Gora,
potni list št. AA 891851. p-38179

Kofler Damjana, Trg svobode 7, Žiri, pot-
ni list št. BA 26603, izdala UE Škofja Loka.
s-38350

Kofler Edvard, Trg svobode 7, Žiri, potni
list št. AA 892966, izdala UE Škofja Loka.
g-38351

Kolar Jože, Prežihova 3, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 928175. g-38455

Kolarič Jožef, Partizanska ul. 15, Beltin-
ci, potni list št. BA 92645, izdala UE Mur-
ska Sobota. p-38002

Kovačec Ivan, Juršinci 54, Juršinci, pot-
ni list št. AA441241, izdala UE Ptuj.
s-38227

Krajnc Alojz, Prežihova n.h., Mežica, pot-
ni list št. AA 609033, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-38374

Kralj Anton, Geršiči 9, Metlika, potni list
št. BA 694827. g-38468

Krampač Anton, Gornja Bistrica 168,
Črenšovci, potni list št. AA 478190, izdala
UE Lendava. p-38192

Križnik Tilen, Ul. Frankolovskih žrtev
17b, Celje, potni list št. AA 751839, izdala
UE Celje. p-38006

Krušlin Marko, Veliki Obrež 43, Dobova,
potni list št. BA 619375, izdala UE Brežice.
p-38011

Kurbos Davorin, Šalinci 19, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico št. 15289.
p-38177

Kurnik Tamara, Šentiljska cesta 114 A,
Maribor,  potni  list  št.  BA 469156.
p-38158

Kuruzović Dalibor, Ul. IX. korpusa 30,
Izola, potni list št. BA 760610, izdala UE
Izola. g-38287

Kustrin Denis, Brilejeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 109024. s-38144

Kutnjak Martina, Sp. Besnica 70, Zgor-
nja Besnica, osebno izkaznico, št. 116789.
g-38469

Lahajnar Jernej, Grivška pot 25, Aj-
dovščina, potni list št. AA 428053, izdala
UE Ajdovščina. g-38208

Lapornik Tomaž, Omersova ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. BA 627589. s-38491

Libić Sabina, Selanov trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 67518. s-38369

Lipuš Andrej, Goriška 41, Velenje, oseb-
no izkaznico št. 143786. p-38003

Ljubinković Mirjana, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, potni list št. BA 708641, izdala
UE Ljubljana. s-38146

Lohak Peter, Plešivica 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 161768. s-38479

Lohak Peter, Plešivica 42, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 531149. s-38481

Lorenčič Valentin, Ledinek 11, Sveta Ana
v Slov. goricah, potni list št. BA 415798.
g-38058

Lubej Estera, Trate 12a, Zgornja Velka,
potni list št. BA 837154, izdan 12. 8.1998
pri SO Pesnica. m-661

Lukner Janko, Gaberke 131, Šoštanj,
potni list št. AA 852422, izdala UE Velenje.
p-38176

Lutar Danijel, Rožna ulica 14, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 111827. p-38118

Marič Božo, Šercerjeva 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 38987. p-38159

Marovšek Simona, Brodarjeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 175064.
p-38147

Matko Karmen, Koroška c. 90, Maribor,
potni list št. AA 548986, izdala UE Maribor.
p-38168

Mesarič Srečko, Šempas 14/a, Šem-
pas, potni list št. AA 549524, izdala UE
Nova Gorica. g-38461
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Mijatović Ljiljana, Smolenja vas 28, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 26558.
g-38212

Mirtič Borut, Gameljne 33 D, Ljubljana,
potni list št. AA 877297. s-38191

Mladenović Miloš, Miklošičeva ul. 1, Ce-
lje, osebno izkaznico št. 189579. p-38127

Mlinar Matej, Smlednik 15, Smlednik,
potni list št. BA 590323. s-38131

Moškon Jurij, Cankarjeva 37, Novo me-
sto, potni list št. AA 401570, izdala UE No-
vo mesto. g-38409

Mustač Davor, Šlandrova c. 12, Velenje,
potni list št. BA 338086, izdala UE Velenje.
p-38199

Novak Miha, Glinškova pl. 6, Ljubljana,
potni list št. BA 587851, izdala UE Ljublja-
na. s-38474

Noč Aleksander, Zg. Lipnica 26, Kamna
Gorica, potni list št. BA 446174, izdala UE
Radovljica. g-38211

Oljačič Karlo, Jamova 48, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 845761, izdala UE Ljubljana.
s-38223

Osterman Boštjan, Olševek 35, Kranj,
potni list št. BA 801232, izdala UE Kranj.
s-38463

Papež Tomaž, Westrova 12, Novo me-
sto, potni list št. AA 554695. g-38214

Patekar Aleš, Vratji vrh 31, Apače, oseb-
no izkaznico 30086. g-38457

Pavlin Darja, Lastovče 26, Novo mesto,
potni list št. AA 896844, izdala UE Novo
mesto. g-38112

Pergar Alojz, Domajinci 26, Cankova,
potni list št. AA 813672, izdala UE Murska
Sobota. p-38197

Perić Milorad, Čagošče 28, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico št. 174609.
s-38216

Petric Štefanija, Knezov Štradon 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73830.
s-38087

Petrovčič Nataša, Ul. Rudolfa Janežiča
8, Ljubljana, potni list št. AA 307877.
s-38358

Podbreznik Jožica, Rogatec nad Želim-
ljami 6, Ljubljana, potni list št. AA 216257,
izdala UE Ljubljana. s-38308

Podržaj Gregor, Brinje, c. I/41, Grosup-
lje, potni list št. AA 69147, izdala UE Gro-
suplje. s-38113

Povirk Lovro, Gradišče 18 a Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 2104. s-38487

Povirk Luka, Gradišče 18 a Vrhni-
ka,osebno izkaznico, št. 2037. s-38488

Princl Jožica, Špindlerjeva ulica 15, Ptuj,
potni list št. BA 392588, izdala UE Ptuj.
p-38203

Puklavec Franc, Prešernova 9, Raden-
ci, potni list št. AA 130098. p-38065

Pulko Boštjan, Zagrebška 33, Maribor,
potni list št. BA 435475. p-38145

Pučnik Alojz, Rogatec nad Želimljami 6,
Ljubljana, potni list št. AA 216256, izdala
UE Ljubljana. s-38309

Raimondi Damjan, Bogomira Magajne
12, Izola, potni list št. BA 233815, izdala
UE Izola. g-38460

Ramšak Silva, Plečnikova ul. 6, Maribor,
osebno izkaznico št. 21612. p-38196

Ravljen Alenka, Cesta v Gorice 1, Ljub-
ljana, potni list št. BA 331113. s-38264

Rebernik Ula, Zagrebška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 65839. s-38383

Rotar Janez, Podlubnik 202, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 609529. s-38306

Rumež Matjaž, Ul. Štefana Kovača 1,
Murska Sobota, potni list št. BA 167471.
p-38072

Salamon Jolanda, Vojkova 11, Celje,
osebno izkaznico št. 96560. p-38190

Santin Alenka, Zvonimira Miloša 10, Izo-
la, potni list št. BA 233788. g-38060

Sekula Uroš, Reška ul. 7, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 681713, izdala UE Ljubljana.
s-38201

Selimović Mirsada, Poljanski nasip 10,
Ljubljana, potni list št. BA 290616, izdala
UE Ljubljana. s-38186

Selimović Ramo, Poljanski nasip 10,
Ljubljana, potni list št. AA 602163, izdala
UE Ljubljana. s-38185

Skvarča Peter, Pavšičeva ulica 26, Lo-
gatec, potni list št. AA 091404, izdala UE
Logatec. s-38142

Smodiš Evgen, Veščica 3, Murska So-
bota, potni list št. AA 665155, izdala UE
Murska Sobota. p-38186

Smrekar Lea, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list št. BA 519990. s-38302

Sobočan Branka, Ul. heroja Mašere Spa-
šiča 4, Maribor, osebno izkaznico, št.
000177254. m-647

Sovinšek Ivan, Rosuljska cesta 5, Ljubno
ob Savinji, potni list št. AA 839412. p-38067

Stanojević Alen, Cesta 1. maja 75, Kranj,
potni list št. BA 677304. p-38066

Stančič Arne-Igor, Ul. Jana Husa 18,
Ljubljana, potni list št. BA 845611, izdala
UE Ljubljana. s-38187

Stojan Brane, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, potni list št. AA 877152, izdala UE
Ljubljana. s-38289

Strle Dušan, Hauptstrasse 81, 4147 Ae-
sch INB, potni list št. BA 540939. p-38162

Strojan Tatjana, Grintovec 29, Višnja Go-
ra, potni list št. AA 943521, izdala UE Gro-
suplje. s-38067

Suša Anton, Karteljevo 5, Novo mesto,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
59/98. p-38165

Šabotič Dejan, Podutiška cesta 147,
Ljubljana, potni list št. BA 679982. s-38297

Šahmanović Elvis, Ruška c. 87, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. AH 2714.
p-38070

Šinko Borut, Gregorčičeva 13/c, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42481. g-38061

Škorjanc Uroš, Troblje 31a, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 668084, izdala UE
Slovenj Gradec. g-38382

Škufca Henrik, Kolodvorska cesta 8, Ko-
čevje, potni list št. AA 862754. p-38121

Škulj Darinka, Črtomirova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 319054, izdala UE Ljublja-
na. s-38284

Šlibar Urška, Cesta revolucije 14, Jese-
nice, potni list št. BA 727306. g-38215

Šlosar Ivica, Vorohova 29, Bistrica ob
Dravi, potni list št. AA 384017. p-38161

Špindler Mihael, Krajgerjeva 1, Maribor,
osebno izkaznico št. 135850, izdala UE
Maribor. m-626

Šraus Erna, Oprešnikova 36, Kranj, pot-
ni list št. BA 068135. p-38189

Šuler Tadeja, Kotlje 36, Kotlje, potni list
št. BA 856071, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-38404

Tahirović Zlatko, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 38594. s-38426

Trunk Franci, Fabianijeva 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 148325. s-38411

Uršič Andrej, Gregorčičeva 10, Sežana,
potni list št. BA 706438, izdala UE Sežana.
p-38175

Ušaj Jordan, Vitovlje 92, Šempas, potni
list št. AA 842394. g-38470

Vanević Brezovnik Emilija, Brače Jerko-
vić 57, Beograd, potni list št. BA 366278,
izdala UE Velenje. p-38178

Vesel Mojca, Zavoda 30, Sodražica, pot-
ni list št. BA 863841. s-38080

Vodopivec Marina, Vojkova 85, Ljublja-
na, potni list št. AA 886506, izdala UE Ljub-
ljana. s-38492

Vrečar Maja, Verovškova 44 c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 126373. s-38415

Vrečko Alja, Cesta pod Rifnikom 20,
Šentjur pri Celju, preklic potnega lista, ob-
javljen v UL RS, št. 26/99. p-38172

Vrečko Asta, Cesta pod Rifnikom 20,
Šentjur pri Celju, preklic potnega lista, ob-
javljen v UL RS, št. 26/99. p-38171

Vrečko Zdenka, Cesta pod Rifnikom 20,
Šentjur pri Celju, preklic potnega lista, ob-
javljen v UL RS, št. 26/99. p-38170

Vuga Matjaž, Ul. Franca Baliča 26, Nova
Gorica, potni list št. BA 438560, izdala UE
Nova Gorica. g-38280

Vuković Boban, Santorjeva 7/a, Koper,
potni list št. BA 761251. g-38213
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Vukšinič Dragan, C. v Šmartno 12, Ljub-
ljana, potni list št. BA 288776, izdala UE
Ljubljana. s-38195

Wagner Andreja, Dolenja Pirošica 7, Bre-
žice, potni list št. AA 337370. p-38156

Zafošnik Andreja, Vukovski dol 43, Jare-
nina, osebno izkaznico št. 59535. m-657

Žibert Robert, Orehovlje 22, Kranj, pot-
ni list št. BA 561913. g-38001

Adžaj Esma, Ruška cesta 81a, Maribor,
delovno knjižico. m-659

Agnič Miran, Brezina 49, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14669.
p-38137

Ajanovič Dijana, Litijska c. 295, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16783.
s-38111

Ambrož Barbara, Sp. Hajdina 14/a, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, šolsko
leto 1996/97. g-38344

Amon Beber Metka, Hoška 70, Hoče,
indeks št. 61069064, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. m-652

Andoljšek Lilijana, Koseška c. 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545044, reg. št. 193686, izdala UE Ljub-
ljana. s-38196

Aram Oktavijan, Dogoška c. 71, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94320. m-641

Asanović Jože, Gradišnikova ulica 13,
Borovnica, delovno knjižico. s-38236

Babič Damir, Šuštarjeva kolonija 27, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 11186, izdala UE Trbovlje. g-38031

Babič Sretan, Ljubljana, zaključno spri-
čevalo Srednje grabnene šole-smer te-
sarstvo, izdano leta 1980. s-38290

Balaj Hadji, Kardeljeva 73, Maribor, de-
lovno knjižico št. 13400, izdana leta 1988.
m-757

Balant Janez, Jarška cesta 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1051466, št. reg. 99859. s-38268

Bandelj Branko, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-38316

Bavdek Gregor, Na griču 32, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 28009322, izdala Fa-
kulteta za naravoslovje in tehnologijo.
s-38082

Belcijan Nataša, Zoranina 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
485886, št. reg. 18566, izdala UE Domža-
le. s-38197

Benedik Matevž, Lavtarski vrh 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027270, reg. št. 40414, izdala UE Kranj.
g-38322

Benedičič Katarina, Herbersteinova uli-
ca 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1025560, reg. št. 166627, iz-
dala UE Ljubljana. s-38132

Berlec Bojan, Usnjarska 4, Kamnik, de-
lovno knjižico. g-38262

Berlisk Damjana, Cesta revolucije 2b,
Jesenice, študentsko izkaznico, št.
06960019, izdala Visoka šola za socialno
delo v Ljubljani. s-38193

Bezjak Slavko, Gruškovec 84, Cirkula-
ne, potrdilo o znanju CPP, št. 7426, izdala
UE Ptuj. g-38011

Bečič Kristina, Linhartova cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212217, št. reg. 220883. s-38392

Biljali Memet, Loška 1, Žiri, delovno knji-
žico. s-38450

Binder-Lesar Maruša, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766247, reg. št. 158802, izdala UE
Ljubljana. s-38005

Blatnik Jernej, Šmarje 4, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 33194,
izdala UE Novo mesto. g-38337

Božič Borislav, Hrastovec 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21629,
izdala UE Velenje. p-38012

Božič Miha, Litostrojska cesta 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
651688, reg. št. 196142, izdala UE Ljub-
ljana. s-38045

Božjak Jože, Hohkrautova kolonija 61/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje. g-38433

Božjak Ljiljana, Kresniške poljane 61,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1171630, izdala UE Litija. s-38459

Bolarič Rudolf, Bolfenška 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 14311.
m-650

Boljka Petra, Sp. Draga 21, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13756,
izdala UE Grosuplje. s-38277

Boškin Dragica, Levstikova 18, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 532667,
št. reg. 2455, izdala UE Idrija. p-38115

Boškorič Alfonz, Jugorje 4, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
460656, reg. št. 2623. g-38030

Bošnjak Said, Cesta II. grupe odredov
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1298762, št. reg. 225883.
s-38413

Bratož  Savo,  Sv.  Anton  22,  Gregori-
či, Koper, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1907-98.
g-38025

Bračika Matej, Milana Majcna 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
33591. g-38174

Bračko Karmen, Spuhlja 85, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 25451,
izdala UE Ptuj. p-38167

Brce Sandi, Brezje 36, Jesenice na Do-
lenjskem, vozniško dovoljenje, št. 15309.
p-38136

Bremec Gregor, Ravnica 23, Grgar, po-
trdilo o znanju CPP. g-38429

Brezovšek Gabrijel, Cesta zmage 12 B,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne grafične šole v Ljubljani, št.
127/83. s-38340

Brinc Božidar, Lesjakova 57, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 31045,
izdano 26. 4. 1993 pri UE Maribor. m-632

Brodschneider Maja, Koroška ulica 7,
Ruše, dijaško mesečno vozovnico, št.
23691. s-38412

Brudar Damjan, Daljni vrh 26, Novo me-
sto, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Poklicne in tehniške
strojne šole Novo mesto, izdana leta 1994,
1995 in 1996. s-38286

Brudar Damjan, Daljni Vrh 26, Novo me-
sto, spričevala 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centa Novo me-
sto-Poklicne in tehniške strojne šole, odde-
lek ŠOD, izdana leta 1997 in 1998. s-38353

Brudar Damjan, Daljni Vrh 26, Novo me-
sto, potrdilo o uspešno končanem uspo-
sabljanu – tečaj za usposobitev upravljalca
hidravličnega dvigala, izdano leta 1998, iz-
dal Zavod RS za varstvo pri delu. s-38354

Brumen Gorazd, Šišenska cesta 9 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164453, št. reg. 218935. s-38079

Budin Mirjam, Ob studencu 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287202, št. 227322. s-38115

Bukovski Marija, Pucova 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 43969.
p-38134

Bulc Kukec Stanka, Stari trg 35, Mokro-
nog, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, št. 448, izdano v šolskem
letu 1970/80. g-38010

Bulek Domen, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21244. g-38170

Cajner Gašper, Jedinščica 37, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32872. g-38244

Cajner Gašper, Jedinščica 37, Novo me-
sto, indeks VŠHT Portorož, št. 62970187.
g-38258

Capuder Andrej, Valvazorjeva ulica 3,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Izo-
braževalnega centra Litostroj Ljubljana, iz-
dano leta 1977. s-38305

Cernjak Damjan, Šišenska 32, Ljublja-
na, vozno karto, št. 368. s-38451

Ciglar Jože, Ulica Sallaumines 5b, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3863, izdala UE Trbovlje. s-38228

Cilenšek Branko, Cesta v mestni log 35,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 1609, izdala UE Kočevje. s-38389

Druge listine
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Cirk Irena, Krožna ul. 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 286859, reg.
št. 5836, izdala UE Kranj. g-38098

Cizej Roman, Šentrupert 12, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
85036, izdala UE Žalec. p-38144

Cvetko Helena, Greenwiška 12, Mari-
bor, indeks Srednje zdravstvene šole Juga
Polak Maribor, izdan leta 1986. m-634

Cvetko Roman, Hrvatinova 24, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3801, izdala
UE Koper. g-38312

Čančar Ivo, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
690233, reg. št. 196062, izdala UE Ljub-
ljana. s-38153

Čatar Ladislav, Cilenškova ulica 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
353828, reg. št. 7764, izdala UE Ljublja-
na. s-38425

Čebašek Štefan, Verje 72, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
972107, reg. št. 60168, izdala UE Ljublja-
na. s-38135

Čepres Boris, Cesta zmage 62, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3504, izdano 15. 6. 1993 in inštruktorsko
dovoljenje kat. B, št. 779, izdano 17. 6.
1994 pri SO Maribor. m-751

Černezel Darko, Lancova vas 25, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 26256, izdala UE Ptuj. g-38171

Česnik Borut, Ul. 1. maja 16, Postojna,
delovno knjižico. g-38034

Čivič Josip, Kidričeva 3, Metlika, delov-
no knjižico. g-38177

Čop Branko, Gortanova 14, Izola, delov-
no knjižico. g-38452

Čreslovnik Petra, Ilijeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 115567,
izdano 27. 11. 1998 pri UE Maribor. m-623

Črnič Andrej, Ločka cesta 42, Črnomelj,
študentsko izkaznico št. 18951032, izdala
Filozofska fakulteta. s-38047

Črnič Andrej, Ločka c. 42, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9343,
izdala UE Črnomelj. p-38015

Čuk Dušan-Franjo, Grintovška ul. 25a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1136623, reg. št. 165077, izdala UE
Ljubljana. s-38232

Čuk Dušan-Franjo, Grintovška ul. 25a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-457/98. s-38234

Čučnik Maja, Detelova ulica 4, Novo me-
sto, indeks št. 6980018, izdala Visoka šola
za socialno delo leta 1998. s-38376

Dajčer Andreja, Zg. Duplek 158, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 97139, izdano 29. 12. 1993 pri UE Ma-
ribor. m-615

Dekleva Boštjan, Podgrad 22a, Pod-
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1016186, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-38276

Dell Olivo Ernest, Pliberškova 15, Mari-
bor, spričevalo o KV vozniku, izdala Kmetij-
ska šola Maribor leta 1981. m-635

Dimnik Dragana, Vurnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
929894, št. reg. 200123. s-38482

Dobrilovič Miran, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645476, št. reg. 55535. s-38422

Dornig Branka, Črna vas 144, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842183, št. reg. 198681. s-38039

Drakšič Vlado, Vrbje 37, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1026805, izdala
UE Žalec. p-38140

Draškovič Ivan, Remihova ul. 17, Ko-
čevje, izjavo o ustreznosti posamično pre-
gledanega vozila št. B 37304, za tovorno
specialno vozilo Scania R143EL 6X4L.
s-38235

Drev Marjan, Slatina 10, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16814,
izdala UE Velenje. p-38058

Drofenik Franc, Donačka gora 19, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14731, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-38109

Duša Valentin, Derčeva 37, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0605268, izdala Za-
varovalnica Tilia Novo mesto. s-38242

Erjavšek Štefka, Stahovica 19b, Kam-
nik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdani leta 1994 in 1995.
s-38090

Fabjan Bojan, Cankarjeva 3, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-38104

Fabjan Jaka, Cankarjeva 3, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-38103

Facija Franc, Laze 6/b, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1987,
izdala UE Logatec. s-38145

Fajdiga Mateja, Zg. Duplje 58, Duplje,
spričevalo Srednje trgovske šole v Kranju,
izdano leta 1995. g-38096

Fajon Mihael, Nevlje 11, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 118074.
s-38387

Favento Sergio, Brolo 5, Koper, licenco
kapetana dolge plovbe, št. 02/09-1517/94
KN 118. g-38334

Favento Sergio, Brolo 5, Koper, poobla-
stilo o usposobljenosti za gašenje požara
na ladji, št. 02/09-2241/83-94;
29/09-1383. g-38346

Favento Sergio, Brolo 5, Koper,
pooblastilo  o  usposobljenosti  na  motorju
z radarskim stimulatorjem, št.
02/09-2242/83-94. g-38347

Ferk Natalija, Mariborska cesta 27, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 4322.
p-38124

Filipič Tanja, Ledinica 25, Žiri, spričeva-
lo o končani OŠ, šolsko leto 1994/95.
g-38345

Fister Andrej, Zagradišče 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
889698, št. reg. 143694. s-38292

Fister Andrej, Zagradišče 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 632662, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-38293

Florjančič Miha, Milje 19, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224604,
št. reg. 49188. g-38313

Florjančič Rudi, Hotinja vas 203/a, Ho-
tinja vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
66298, izdano 24. 3. 1992 pri UE Mari-
bor. m-662

Frankovič Gregor, Spodnje Pirniče 48b,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 23246, reg. št. 180895, izdala UE Ljub-
ljana. s-38136

Frantar Bojan, Hraše 27 B, Smlednik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-3436/95. s-38263

Gabrijelčič Dragan, Srebrničeva 4 a,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BCGH.
g-38437

Gajšek Kristjan, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91925,
izdano 29. 8. 1994 pri SO Maribor. m-752

Galjot Dušan, Orle 46, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 262077,
št. reg. 26094. s-38088

Gerbec Vesna, Bezenškova 35, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Mari-
boru, izdano v šolskem letu 1997/98.
m-616

Gjud Andreja, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646077, št. reg. 30835. s-38078

Globokar Vladislav, Emonska cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 688789, št. reg. 34014. s-38040

Glušič Matjaž, Kavce 55, Velenje, letno
spričevalo Srednje gostinske šole, Slovenj
Gradec, šolsko leto 94/95. p-38060

Godler Tomaž, Glavni trg 34, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 6303.
p-38188

Golob Marjan, Vrbina 4, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 89807. p-38059

Goluh Primož, Spodnja Rečica 44,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8824, izdala UE Laško. p-38004

Gorjan Anton, Gorenja Trebuša 28, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
156530, izdala UE Tolmin. g-38033

Goršek Cecilija, Podroje 31, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246171,
izdala UE Litija. s-38278

Gradišar Maja, Cesta 24. junija 42, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1998. s-38072
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Gračnar Vojko, Trobni dol 17, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7571, izdala UE Laško. p-38187

Grilc Gregor, Bilečanska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1298845, št. reg. 225946. s-38210

Grobelšek Tatjana, Starše 10b, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91493,
velja od 5. 7. 1993 do 5. 7. 2003. m-672

Grom Janez Peter, Vransko 31 a, Vran-
sko, spričevalo 3. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-38417

Gruden Anka, Nemci 6, Trnovo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 27512, izdala UE
Novo mesto. g-38355

Habe Srečko, Tomšičeva 1a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1256950, izdala UE Žalec. p-38010

Hacin Davorin, Frana Kovačiča 7, Mari-
bor, indeks in diplomo SKSŠ Tam Maribor,
smer orodjar. m-669

Hadžič Elvir, C. V. Svetinova 14, Jeseni-
ce, spričevalo. g-38444

Hajnšek Franc, Šegova 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15024, izdala UE Novo mesto. g-38027

Halec Marijan, Videm 12, Sv. Jurij, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 6410,
izdala UE Gornja Radgona. g-38247

Hamzagič Oliver, Dobrava 41, Škocjan,
delovno knjižico, reg. št. 37161, izdana
31. 8. 1992 v Novem mestu. g-38180

Hausmeister Danijel, 30. maja 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
104595, izdano 27. 2. 1995 pri SO Mari-
bor. m-749

Havliček Nives, Visoko 25, Ig, maturitet-
no spričevalo VI Gimnazije Moste, št. 113,
izdano leta 1982, na ime Šterbenc Nives.
s-38107

Hidanović Stariha Emir, Semič 48 B, Se-
mič, spričevalo 4. letnika Srednje policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1993, na ime
Hidanović Emir. s-38049

Hiti Marjan, Ljubljanska 26/a, Kočevje,
izkaz za teh. izobraževanje, št. 2329/79.
g-38252

Holcer Terezija, Mezgovci ob Pesnici 64
B, Dornava, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1104, izdala UE Ptuj. g-38439

Horvat Brigita, Voljčeva c. 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10801,
izdala UE Vrhnika. s-38366

Horvat Nada, Selo 98/a, Prosenjakovci,
delovno knjižico, reg. št. 14073, ser. št.
948163. g-38332

Horvat Roman, Placerovci 14a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24067, izdala UE Ptuj. g-38102

Hoti Tončka, Stična 85, Ivančna Gorica,
delovno knjižico izdano na ime Mesojedec
Tončka. s-38109

Hrast Milan, Ulica Konrada Babnika 17,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-2855/97.
s-38362

Hribar Saša, Chengdujska 8, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1998. s-38124

Hribar Tomaž, Čeče 23, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11112, iz-
dala UE Trbovlje. g-38243

Hrnčić Rifet, Tišina Kap, Vrnograč, za-
ključno spričevalo za voznike motornih vozil
v Tržiču, izdano leta 1982. s-38065

Hrvatin Boris, Proletarskih brigad 7, Izo-
la, evidenčni list za plovilo, št.
01-03-457/1-1996. g-38181

Hrvatin Rok, Globočice 8, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17837, izdala UE Krško. p-38195

Ižanc  Tomaž  Sašo,  Ulica  Lili  Novy
17, Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BGH,  št.  S 810898,  št.  reg.  197478.
s-38281

Imširović Denis, Trg revolucije 2a, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10961, izdala UE Trbovlje. s-38059

Inkret Boštjan, Leskovec 37, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 33491.
p-38183

Irman Vilma, Novakova ul. 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147538, reg. št. 13349, izdala UE Ljublja-
na. s-38275

Ivančič Benjamin, Tbilisijska ulica 34,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 1992. s-38066

Jagodič Jan, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043599, št. reg. 168165. s-38261

Jaklič Katarina, Krasinec 14, Gradac,
delovno knjižico št. 146413, izdala Občina
Metlika. g-38029

Jamnik Klaudio, Zgornje Pirniče 1, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1191077, reg. št. 146886, izdala UE
Ljubljana. s-38294

Janželj Silva, Vrzdenec 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341279, reg. št. 2094, izdala UE Ljublja-
na. s-38245

Janc Radoslav, Ulica Polonce Čude 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411755, št. reg. 85726. s-38052

Jankovič Aleksander, Rodičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100347, št. reg. 54987. s-38395

Jankovič Tomo, Stara cerkev 72, Stara
cerkev, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9548, izdala UE Kočevje. s-38368

Jeklic Suzana, Vrtača 9a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 612616,
reg. št. 177260, izdala UE Ljubljana.
s-38406

Jenko Drašler Barbara, Kotnikova c. 7a,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8713, izdala UE Vrhnika. s-38156

Jerič Andrej, Komen 61d, Komen, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Trgovske akademije
Ekonomske srednje šole v Ljubljani.
p-38185

Jerman Bogomil, C. OF 36, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1942,
izdala UE Trbovlje. g-38175

Josić Marko, Kovinarska 13, Celje,
osebno zdravstveno zavarovanje. g-38446

Jovanovski Ljupčo, Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424487283. s-38423

Južnič Tina, Rožna ulica 21, Kočevje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1954.
s-38075

Jug Jožica, Videž 34, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10321. g-38324

Jurak Branko, Miklošičeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24159.
p-38198

Jurše Teodor, Košakova 1, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 397746,
reg. št. 18771, izdala UE Domžale. s-38462

Kadunc Peter, Triglavska cesta 13a,
Bled, indeks št. 41960137, izdala Medi-
cinska fakulteta leta 1996. s-38114

Kalendar Dragoljub, Finžgarjeva 8a, Le-
sce, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12896. g-38008

Kalin Srečko, Frankopanska 24, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal
Center strokovnih šol v Ljubljani – smer av-
tomehanik, izdano leta 1983. s-38100

Kanop Robert, Trg 66, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7133, izdala
UE Radlje ob Dravi. g-38249

Karalič Iris, Slomškova 3, Brežice, za-
ključno spričevalo Gimnazije Brežice, izda-
no leta 1984, na ime Babič Iris. s-38189

Kastelic Stanka, Stična 35b, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21067, izdala UE Grosuplje. s-38139

Kavc Andrej, Levstikova 29, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
I. gimnazije Maribor, izdano v šolskem letu
1997/98. m-625

Kavzar Andreja, Trg Revolucije 100, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10701, izdala UE Trbovlje. g-38317

Kavšek Justina, Albrehtova ulica 82,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516102, reg. št. 192577, izdala UE Ljub-
ljana. s-38183

Kavšček Brigita, Šmarješke Toplice 118,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 23000, izdala Občina Novo me-
sto. g-38167

Kern Jure, Maistrov trg 12, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 2613403. g-38094
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Kerčmar Tatjana, Dolenci 28, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 27063. g-38436

Kmetec Borut, Kajuhova 3, Kidričevo, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šole,
izdano v šolskem letu 1981/82. g-38159

Kniplič Darja, Koroška c. 25, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5080, izdala UE Radlje ob Dravi. p-38141

Koželj Matic, Legatova 2 f, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 037193.
s-38121

Koglot Laura, Ul. 9. septembra 131/a,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-38464

Kolar Janez, Peričeva 5, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-38220

Koman Darko, Obrežna 18, Maribor, de-
lovno knjižico - dvojnik št. 16965, izdano
leta 1990. m-678

Konečnik Majda, Vrhe 9, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. g-38006

Končan Mateja, Spominska 14, Celje,
spričevalo o končani OŠ Franc Roš Celje.
p-38113

Kopar Matevž, Kajuhov dvor 2, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15093, izdala UE Grosuplje. s-38497

Kopar Matevž, Kajuhov dvor 2, Grosup-
lje, študentsko izkaznico št. 64980072, iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko. s-38498

Koprivnik Gregor, Savinjska cesta 121,
Žalec, vozniško dovoljenje, št. S 1330057,
izdala UE Žalec. p-38143

Korpivnik Aleksandra, Radovanova 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74612, izdano 27. 10. 1997 pri UE Mari-
bor. m-758

Kos, Dalmatinova 3, Krško, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 11266. p-38116

Kosanec Tanja, Celovšak 149, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 826.
s-38074

Kosec Janez, Selo pri Vodicah 20, Vodi-
ce, zavarovalno polico, št. 583688, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-38410

Kosi Ivan, Grogova 4, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1876. g-38430

Kostantinovič Darko, Kardeljeva 76, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem 3. letniku
Srednje gradbene šole v Mariboru, smer
geodetski tehnik, izdano v šolskem letu
1982/83. m-619

Kostič Ivica, Bevkova 2, Pragersko, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 16923.
g-38162

Kotar Primož, Pod gozdom IV/6, Gro-
suplje, indeks št. 20002773, izdala Pravna
fakulteta leta 1987. s-38048

Kotnik Andrej, Podkraj 8, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17443, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-38165

Kovač Tatjana, Kunaverjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999243, št. reg. 206678. s-38271

Kozamernik Mitja, Lovšetova ul. 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097192, reg. št. 213985, izdala UE
Ljubljana. s-38315

Košar Amra, NHM 8, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11858. p-38062

Košar Jaka, Šimkova ul. 27, Maribor,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH,
št. 98903, izdano 3. 12. 1993 pri SO Mari-
bor. m-753

Košir Aleš, Pod hribom 74, Ljubljana,
preklic delavske knjižice, objavljeno v UL
RS, št. 35/99. s-38119

Krajcer Gregor, Gorenjskega odreda 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1146408, št. reg. 47712, izdala UE
Kranj. g-38448

Krajnc Franc, Rošpoh 135 c, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 896.
m-643

Krajnc Marko, Na zelenici 18, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 738401,
izdala UE Žalec. p-38139

Kralj Miha, Srednja vas 3, Begunje, me-
sečno karto od Integrala, št. 4275 za me-
sec maj na relaciji Bistrica-Kranj-Bistrica.
s-38089

Kraljič Andrej, Lokev 143g, Lokev, spri-
čevalo o končanem 8. razredu OŠ, izdano
25. 6. 1991. g-38257

Kranjec Cvetka, Žižki 97, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7025,
izdala UE Lendava. p-38184

Kranvogel Kristijan, Žikarce 22a, Zgor-
nja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 103254, velja od 31. 8. 1994 do 31. 8.
2004. m-636

Krašovec Peter, Velike Lašče 20, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890305, št. reg. 151227. s-38338

Krebs Riki, Meliša 11, Ljubno ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
7886. p-38068

Krgovič Ranjko, Štrekljeva 24, Maribor,
delovno knjižico. m-666

Kristančič Marko, Medana 29, Nova Go-
rica, indeks, št. 71980202, izdala Bioteh-
niška fakulteta. s-38118

Krivec Zoran, Dolenja Trebuša 16a, Slap
ob Idrijci, overjeno licenco za vozilo Iveco,
reg. št. GO 55-34J, zap. št. 2025/1565 - ZR
65/1997, izdana 28. 10. 1997. g-38178

Krizmanić Reno, Šifrerjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729662, št. reg. 161846. s-38188

Krnjić Sulejman, Tešanj, BiH, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 424485681, izdano
29. 3. 1999. s-38125

Krumpačnik Robert, Sp. Javorje 7a, Čr-
na na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 12659, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-38019

Krušič Peter, Levec 57, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195375,
izdala UE Žalec. p-38129

Kužner Edvard, Aljaževa ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645800, reg. št. 30415, izdala UE Ljublja-
na. s-38441

Kužnik Boštjan, Lakotence 6, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0173095, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-38393

Kužnik Nina, Kidričeva 43, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1160006,
št. reg. 30004, izdala UE Domžale.
s-38391

Kuk Mojca, Cerkova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za farma-
cijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1998. s-38300

Kukovec Ankica, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482302, reg. št. 48239, izdala UE Ljublja-
na. s-38361

Kurbus Davorin, Šalinci 19, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 10031. p-38119

Kus Dušan, Arharjeva ulica 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
264280, št. reg. 121433. s-38272

Kus Danica, Stantetova 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 82124.
m-639

Kuzman Karolina Helena, Ulica Ane Zi-
herlove 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 888825, št. reg. 86541.
s-38081

Kuznamovski Aljaž, Zvirče 20a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9594.
g-38343

Kučan Ernest, Ivanjševci 26, Prosenja-
kovci, delovno knjižico, ser. št. 160595,
reg. št. 22537. g-38012

Laboš Simona, Bezjakova ulica 119, Pe-
kre, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114991, velja od 7. 9. 1998 do 14. 2.
2057. m-673

Lah Srečko, Kolodvorska 17, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
18018. g-38442

Lajbaher Aljoša, Leše 78, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13813, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-38333

Lebar Alojz, Velika Polana 12, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2239, izdala UE Lendava. p-38009

Lenc Aleš, Endliherjeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321360, reg. št. 167317, izdala UE Ljub-
ljana. s-38120

Leskovšek Dejan, Ulica 28. maja 3, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1229/97. s-38155
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Likon Ivan, Cankarjeva 16/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1914,
izdala UE Postojna. g-38440

Lipušček Ciril, Dolenja Trebuša 36/a,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
122334, izdala UE Tolmin. g-38035

Loboda Domen, Rožna dolina C. IV/43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024863, reg. št. 156936, izdala UE
Ljubljana. s-38054

Logar Mojca, Ogrinčeva 5, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10710.
g-38248

Lojk Tanja, Gradnikove brigade 59, No-
va Gorica, diplomo Srednje družboslovne
ekonomske šole, izdana leta 1984.
g-38026

Londero Aleksander, Ulica Jurja Dobrile
7, Pazin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890709, št. reg. 160545. s-38380

Lorbek Darja, Kovačeva ul. 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola, izdano v
šolskem letu 1988/89. g-38095

Loreber Rebeka, Goriška 11, Maribor,
indeks Trgovske večerne šole v Mariboru,
3. letnik. m-618

Lorenčič Aleš, Novo naselje 14, Hoče,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1998. m-621

Lukič Možina Silvana, Cesta 27. aprila
5, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolnov, št. 02/13-452/33-86.
s-38085

Macuh Stojan, Ul. Toneta Melive 2, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2993. p-38001

Magajna Mihael, Ul. Gubčeve brigade
27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 13921. s-38184

Majerič Srečko, Zagorje 9, Lesično, pre-
klic kuponov, reg. št. CE 77-54H, št. šasije
WDB2011221F328529. g-38021

Mandić Milanko, Zapotok 160, Ig, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole v Domžalah, izdano leta 1977.
s-38405

Marc Uroš, Volčja Draga 67, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje. g-38038

Marcen Milan, Bevke 188, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 138023,
izdala UE Ljubljana. s-38401

Marič Darinka, Soboška 5, Bakovci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje št.
17001. g-38327

Marovt Tomi, Bistriška c. 76, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHC, št.
13368, izdano 29. 1. 1992 pri SO Sloven-
ska Bistrica. m-631

Maršič Jožef, Kvedrova 7, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 6239.
g-38106

Matič Peter, Zgornje Gameljne 72, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.

S 1014966, reg. št. 9649, izdala UE Ljub-
ljana. s-38141

Maučec Jožef, Bogojina 31, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 13086. g-38105

Mavrič Violeta, Partizanska c. 46, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-38110

Maček Ferdinand, Drenovec 34 A, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
13203, izdala UE Brežice. p-38133

Maček Marijan, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 597096, št. reg. 63145. s-38266

Medle Bojana, Šmarjeta 28, Šmarješke
Toplice, spričevalo 3. letnika Gimnazije No-
vo mesto, izdano v šolskem letu 1997/98.
g-38431

Merhar Žiga, Bolgarska ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
998821, št. reg. 206306. s-38050

Merčun Tatjana, Selo pri Vodicah 26a,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 934716, reg. št. 98379, izdala UE Ljub-
ljana. s-38416

Mevlja Elizabeta, Srebrničeva 1, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23199, iz-
dala UE Koper. s-38288

Mešič Vladimir, Skorno 8, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7189, iz-
dala UE Velenje. p-38204

Meštrovac Ćamil, Jajce, zaključno spri-
čevalo Srednje rudarske šole v Zagorju, iz-
dano leta 1986. s-38486

Mihalič Majda, Kozjak nad Pesnico
70/a, Zgornja Kungota, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 1269, izdano 1. 4. 1992
pri SO Pesnica. m-750

Milavec Petra, Hrašče 83, Postojna, voz-
niško dovoljenje. p-38114

Milavec Sonja, Nova vas 17, Nova vas,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7634.
s-38396

Milić Tomislav, Laznica 59, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 42950,
izdano 2. 7. 1993 pri UE Maribor. g-38086

Milovič Jakov, Liminjanska 93, Lucija,
delovno knjižico. g-38097

Mirnik Katarina, Veliko Mlačevo 29 D,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
112075, izdala UE Grosuplje. s-38490

Mlakar Andrej, Zg. Duplek 72b, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje za moped št.
104499, izdano 10. 2. 1995 pri SO Mari-
bor. m-660

Mlakar Kristjan, Kajuhova 17, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15837.
g-38250

Mlakar Robert, Grobelno 112, Grobel-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10756.
p-38142

Modic Franc, Sveti Gregor 10, Ortnek,
vozniško dovoljenje. g-38018

Moškrič Živa, Cesta II. grupe odredov
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 1211547, št. reg. 192250.
s-38371

Moškrič Živa, Cesta II. grupe odredov
49, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
42236697, izdala Akademija za likovno
umetnost. s-38373

Mrmolja Katja, Selo 28 E, Črniče, voz-
niško dovoljenje, št. 1210948. g-38435

Mugerle Franc, Ob Ljubljanici 56, Ljub-
ljana, vpisni list za čoln št. 0203-1362/82,
reg. št. KP-2270. s-38447

Mujadžić Ajša, Rakovčani 156, Prijedor,
diplomo Slovenskega jezika, izdala Filozof-
ska fakulteta. s-38304

Mujić Muhamed, Koroška ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893970, št. reg. 173280. s-38265

Muller Polona, Ziherlova ul. 41, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Moste, izdano leta 1995. s-38483

Munda Katarina, Ulica aktivistov 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1214557, reg. št. 221822, izdala UE Ljub-
ljana. s-38143

Mušič Sonja, Depala vas 84, Domžale,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje frizerske šole, izdano
leta 1997. s-38134

Nemanič Jože, Lokvica 6, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
0348539, št. reg. 2204, izdala UE Metlika.
g-38428

Novak Anita, Grablovičeva ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251964, št. reg. 224653. s-38476

Novak Anita, Ul. V. prekomorske briga-
de 7, Ljutomer, študentsko izkaznico št.
81448959. m-633

Novak Robert, Dragomerška cesta 13,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8130, izdala UE Vrhnika. s-38419

Novak Zmago, Ul. bratov Kotar 18, Men-
geš, delovno knjižico. s-38123

Novosel Janja, Pod Trško goro 56, No-
vo mesto, zavarovalno polico št.
101175935 in zeleno karto št. 152378,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-38204

Nuhi Ramče, Kolodvorska 2 a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
210189, št. reg. 23649, izdala UE Domža-
le. s-38386

Okorn Andrej, Čopova 1, Žalec, evidenč-
ni list za čoln, št. 02/03-703/90-95 z dne
24. 4. 1990. p-38160

Okorn Anica, Ul. Gor. odreda 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1288253, reg. št. 50246, izdala UE Kranj.
g-38341

Oman Roman, Frankovo naselje 103,
Škofja Loka, diplomo Srednje šole za elek-
troniko Ljubljana, izdana leta 1988. s-38449

Omers Ivanka, Janova ulica 1, Ljubljana,
delovno knjižico. s-38004
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Ozvatič Franc, Krajna 41, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 4051. g-38166

Pajek Franc, Stara cesta 69, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11762.
g-38251

Pajić Djuro, Potrčeva 44, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 769, izdana v Umagu.
g-38260

Pavlin Darjo, Grgar 136, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. BCE, izdala UE Nova Gori-
ca. g-38086

Pavlovič Boris, Liminjanska 89, Porto-
rož, indeks SEDŠ Koper. g-38453

Pašić Anabela, Drabočnjakova 9b, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. s-38363

Peer Petra, Konovska 32, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27568, iz-
dala UE Velenje. p-38130

Pegan Andi, Trg Ivana Roba 13, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje. g-38335

Pelan Maček Ivanka, Ulica Molniške če-
te 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 243705, št. reg. 20386.
s-38267

Perko Aleksander, Kozinova 11, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Can-
kar, izdano leta 1998 v Mariboru. m-675

Peršin Zlata, Borsetova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010716, št. reg. 107796. s-38092

Petre Anton, Petrovče 68, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1005786,
izdala UE Žalec. p-38193

Petrovič Danijel, Nazorjeva 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22043,
izdala UE Celje. p-38174

Pešl Ljudmila, Gačnik 69 a, Pesnica, za-
ključno spričevalo Frizerske šole. m-638

Peček Petra, Tovarniška 12b, Logatec,
indeks Fakultete za šport, št. 22040400,
izdan leta 1995. s-38148

Pečnik Robert, Prešernova 28, Domža-
le, zavarovalno polico, št. AO 02199788,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-38295

Pignar Vladko, Brunšvik 28, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 56718,
izdala SO Maribor. m-653

Pisanec Ljuboslav, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15058. m-649

Pišotek Boža, Konjiška vas 36, Sloven-
ske Konjice, diplomo št. U/22, izdana 25.6.
1986. g-38176

Pjevič Viktorija, Slomškova 7, Murska
Sobota, letno spričevalo Ekonomske sred-
nje šole, št. 8442, izdan 18. 6. 1984 pri
Univerzumu Ljubljana. g-38438

Platovšek Branko, Zadobrova 125/a,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. 247.
p-38131

Pliberšek Miran, Vinarje 83, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18205. g-38164

Podgornik Dušan, Bonini 23, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10311.
g-38325

Podlesnik Andrej, Podvelka 12, Pod-
velka, spričevalo 4. letnika Srednje grad-
bene šole v Mariboru, smer gradbeni teh-
nik, izdano v šolskem letu 1983/84.
m-622

Podlunšek Aleš, Bratov Berglez 8, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17284. g-38160

Podpečan Jernej, Attemsov trg 4, Gornji
Grad, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5940. p-38073

Podpečan Milka, Prekopa 12/b, Vran-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
452376, izdala UE Žalec. p-38061

Pohajač Carmen, Breg 15, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27860.
p-38135

Pohlin Mojca, Prešernova 9, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
627490, št. reg. 21782. s-38064

Pompe Borut, Privoz 5 A, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 892452,
št. reg. 173712. s-38402

Ponjavič Mario, Titova 71, Jesenice, de-
lovno knjižico, izdano 1. 11. 1996.
g-38253

Popit Andrejka, Blatna Brezovica 71,
Vrhnika, zaključno spričevalo Gimnazije Be-
žigrad. s-38192

Poteko Ana, Ravne 22, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165784, reg.
št. 89536, izdala UE Ljubljana. S-38044

Potočnik Milena, Hočko Pohorje 58, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
60983, izdano 9. 12. 1992 pri UE Mari-
bor. m-658

Povh Jožica, Tepanje 62, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10839. g-38161

Poštrak Marko, Kodričeva 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
106289. m-644

Prajnc Vojko, Ul. heroja Šercerja 43, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4502. m-640

Prelec Milan, Barka 6, Vremski Britof,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9292.
g-38432

Preradovič Snežana, J. Puharja 1, Kranj,
spričevalo. p-38123

Pufič Mitja, Zg. Bistrica 95, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Mariboru, izdano v šolskem letu 1997/98.
m-617

Pungerl Robert, Valesova 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93773.
m-642

Rabič Jolanda, Dolgovaške Gorice 153,
Lendava, delovno knjižico, zap. št. 759, ser.
št. 14172, izdana 31. 8. 1976 pri UE Len-
dava. p-38008

Racaj Rustem, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
585617, reg. št. 100918, izdala UE Ljub-
ljana. s-38203

Radosavljevič Milan, Smetanova 23, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89662, izdano 17. 5. 1994 pri SO Mari-
bor. m-654

Raišp Melanija, Partizanska 25, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12353. g-38009

Rakuša Ladislav, Stantetova 9, 3320 Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
17189, izdala UE Velenje. p-38146

Razinger Mohor, Kurirska 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 281596.
g-38013

Raztresen Matko, Črni vrh 4, Polhov Gra-
dec, zavarovalno polico, št. 00101135199,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-38231

Rehberger Uroš, Preglov trg 5, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1987. s-38357

Rek Bojan, Sp. Brežnica 29/a, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8958. g-38329

Rendić Radivoj, Lužiško srbska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214296, št. reg. 194549. s-38053

Rener Grebenc Stanislava, Vojkova ce-
sta 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 261703, št. reg. 11586.
s-38002

Repolusk Branko, Ob gozdu 13, Bistri-
ca ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Borisa Kraig-
herja, Slikarska pleskarska poklicna šola
Maribor, poklic vozni ličar, izdano leta
1978. m-679

Ribič Primož, Marinovševa cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1286228, reg. št. 201791, izdala UE
Ljubljana. s-38159

Rovan Aleksander, Mestni log III/15, Ko-
čevje, diplomo Srednje računalniške šole,
izdana leta 1989. s-38129

Rumež Matjaž, Štefana Kovača 1, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30201.
g-38016

Rupnik Tatjana, Podjelovo brdo 10, So-
vodenj, dijaško mesečno vozovnico, št.
35132. s-38003

Selčan Aleksander, Rožnodolska ul. 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
65966, izdano 27. 10. 1992 pri UE Mari-
bor. m-629

Seme Iztok, Parižlje 12/c, Braslovče,
zavarovalno polico št. 167592, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. p-38200
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Sever Jasna, Krog, Trubarjeva 24, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 37072.
g-38014

Simikić Radojka, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164036, št. reg. 124158. s-38477

Sironič Jerman Loredana, Cesta borcev
29, Koper, diplomo, izdana na ime Jerman
Loredana. g-38321

Sket Lučka, Einspielerjeva ul. 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973470, reg. št. 110393, izdala UE Ljub-
ljana. s-38385

Slapnik Konrad, Grajska vas 9, Gomil-
sko, potrdilo za varno delo s traktorjem.
p-38182

Smrekar Lea, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285700, št. reg. 227013. s-38301

Smrekar Lea, Preglov trg 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63970150, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
s-38303

Smrekar Martin, Andraž nad Polzelo
28/b, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 319535, izdala UE Žalec.
p-38013

Snoj Klemen, Pot na visoko 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
545175, reg. št. 193890, izdala UE Ljub-
ljana. s-38399

Sobočan Branka, Ulica heroja Mašere
Spašiča 4, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 60701. m-646

Sočoč Štefan, Puconci 384, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 33559. g-38319

Spendl Veronika, Kajuhova 7, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8656,
izdala UE Ptuj. g-38443

Srša Boris, Dogoška 67, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Pedagoške gim-
nazije v Mariboru, izdano v šolskem letu
1981/82. m-664

Stanič Aleš, Britof 308, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032964, reg.
št. 45381, izdala UE Kranj. g-38127

Stanko Vasja, Ljubljanska c. 107, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15866, izdala UE Grosuplje. s-38147

Stegel Mateja, Landol 21, Postojna, voz-
niško dovoljenje. g-38037

Stopar Ervin, Ustje 15 b, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 539077,
izdala UE Ajdovščina. g-38467

Stopar Renata, Blejska Dobrava 8, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, št. S
195173. g-38015

Strah Milan, Regenova 5, Maribor, de-
lovno knjižico. m-670

Strah Milan, Regenova 5, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Delavska univer-
za v Mariboru, izdano v šol. letu 1979.
m-668

Strlič Vlasta, Sojerjeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014291, reg. št. 87408, izdala UE Ljub-
ljana. s-38202

Strmčnik Grega, Bevkova 45, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20976.
g-38169

Stupica Katja, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214823, reg. št. 37699, izdala UE Ljub-
ljana. s-38073

Suhoveršnik Ana Marija, Steletova 21,
Kamnik, dijaško mesečno vozovnico, št.
26654. s-38138

Suhoveršnik Urška, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Frana Al-
brehta Kamnik, izdano leta 1994. s-38314

Sušnik Aleš, Matjaževa 5, Ljubljana, in-
deks Srednje elektro šole v Ljubljani, Za-
loška 49. s-38063

Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, vpi-
sni list za čoln, št. 02/03-1257/92, izdano
na ime Jelen Rajnhold, oznaka čolna KP
3232. p-38152

Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, vpi-
sni list za čoln, št. 02/03-84/83, oznaka
čolna KP 2391. p-38153

Šalamon Bojan, Migojnice 1, Griže, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-4823/94. p-38155

Šelih Davorin, Konjiška vas 25, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8027. g-38172

Šerbinek Evica, Smetanova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100084,
izdano 1. 9. 1993 pri UE Maribor. m-665

Šibanc Aleksandra, Vrhovlje 12, Dutov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14226, izdala UE Sežana. g-38099

Šilec Primož, Stranje 23/a, Šmarje pri
Jelšah, dvižni listek št. 3687 pri Urarstvu
Terglavčnik v Celju. m-755

Šinkovec Jurij, Parmova ulica 25, Ljub-
ljana, evidenčni list za čoln, št.
02/03-2359/76-92. s-38403

Škorjanc Uroš, Troblje 31a, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12651, izdala UE Slovenj Gradec. g-38330

Škrjavec Franc, Goriška 19a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2494,
izdano 22. 9. 1993 pri UE Maribor. g-624

Špehar Sabina, Britof 325, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600994,št. reg. 42835, izdala UE Kranj.
s-38069

Špende Boštjan, Vanganel št. 58, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25078,
izdala UE Koper. g-38041

Špende Boštjan, Vanganel št. 58, Ko-
per, spričevalo, izdano v šolskem letu
1986/87. g-38042

Špoljar Josipa, Holcerjeva ulica 29, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.

58732, izdano 3. 3. 1993 pri SO Maribor.
m-674

Štebih Bogdan, Koroška 109b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 51508,
izdano 26. 3. 1999 pri UE Maribor. m-656

Štemberger Denis, Novokračine 41, Jel-
šane, potrdilo o tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. B0014026. s-38051

Štralleger Sven, Kamnogoriška cesta
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1049590, reg. št. 207973, izdala UE
Ljubljana. s-38489

Štrumpfel Ida, Kardeljev trg 1, Velenje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika šole za teh-
niške risarje, izdana v letih 1974 do 1977
pri RŠC Velenje na ime Krajnc Ida. p-38194

Švrljuga Maja, Mlakarjeva 24, Kranj, in-
deks, št. 20960264, izdala Pravna fakulte-
ta v Ljubljani. s-38484

Šćipe Sadrija, Preglov trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29820.
s-38496

Tavčar Marija, Orlek 34a, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 457, izdala
UE Sežana. g-38158

Tašner Patricija, Vinska pot 53, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
953391, št. reg. 2240. m-645

Tekavčič Marjan, Gornje Lepovče 35,
Ribnica, izkaznico inženirske zbornice, št.
2283, izdala Inženirska zbornica Slovenije.
s-38239

Temlin Dobrilovič Metka, Rusjanov trg
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973802, št. reg. 200310. s-38421

Ternav Edi, Dragonja 72, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5880,
izdala UE Piran. g-38434

Tkalec Brigita, Lukovica 34, Lukovica,
spričevalo o končani OŠ Janko Kerstnik Br-
do, izdano leta 1985, na ime Udovč Brigita.
s-38190

Tomaževič Roman, Glinška ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245963, št. reg. 21271. s-38070

Tomažin Jože, Javorniški rovt 4a, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH.
g-38326

Tomažič Matjaž, Vrunčeva ulica 14, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98532, izdano 15. 3. 1993 pri UE Mari-
bor. m-620

Toroš Valerija, Fužine 16, Grosuplje,
osebno izkaznico št. 36194. s-38458

Trošt MIlan, Željne 42 b, Kočevje, ADR
certifikat, št. 009284, izdan 1. 2. 1997 pri
MNZ RS. g-38024

Trunk Boštjan, Šomat 47a, Sladki vrh,
zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru.
m-655

Tuler Vlado, Zg. Selnica 35, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1567, izdala SO Ruše. m-630
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Turin Olga, Kostanjevec 18, Zgornja Lož-
nica, spričevalo Delavske univerze v Mari-
boru, izdano leta 1978. m-651

Turk Franc, Zavrti 2, Sodražica, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2490, izdala
UE Ribnica. s-38224

Umek Miha, Zelena pot 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22632.
s-38424

Urbanč Miroslav, C. 4. julija 62/a, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17247. p-38125

Usenik Janez, Dolenjska cesta 21, Ljub-
ljana, indeks, št. 20940304, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. s-38494

Uštar Tomaž, Senožeti 30, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134632, reg.
št. 214646, izdala UE Ljubljana. s-38198

Vasiljević Nuša-Ana, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885677, reg. št. 108479, izdala UE
Ljubljana. s-38273

Velimirović Rajko, Povšetova ulica 104
B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138265, št. reg. 215158. s-38349

Vertnik Elizabeta, C. Jaka Platiše 5,
Kranj, spričevalo 8. razreda, izdano v šol-
skem letu 1975/76 na ime Debeljak Eliza-
beta. g-38256

Vižintin Vesna, Polje cesta X 15, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovolenja, objavljen
v UL RS, št. 85/98. s-38219

Vinter Aleksander, Radomerščak 21,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10521, izdala UE Ljutomer. g-38173

Vodlan Franc, Stritarjeva 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701588, reg. št. 12281, izdala UE Domža-
le. s-38150

Vodopivec Florjan, Tavčarjeva 1, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-38445

Voh Dušan, Ločica ob Savinji 56 J, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. S
000020868, izdala UE Žalec. p-38063

Vočanec Dušanka, Tomšičeva 1c, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15022. g-38101

Vrečar Maja, Verovškova ulica 44 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 124417, št. reg. 167351. s-38414

Vrhovnik Barbara, Liparjeva 30, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036137, reg. št. 30123, izdala UE Dom-
žale. s-38154

Vrtač Marijana, Golnik 44a, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809633,
reg. št. 44662, izdala UE Kranj. g-38020

Vrčon Jurij, Kosovelova 4, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE
Ajdovščina. g-38028

Vučina Janez, Hrenca 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 102477, iz-
dano 31. 5. 1994 pri UE Maribor. m-671

Vzgojni Zavod Preddvor, Šempeterska
3, Kranj, vozovnico, št. 927471, izdana na
ime Kavs Peter. g-38331

Zalaznik Rozalija, Novo Polje, C. VI/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244490, reg. št. 49787, izdala UE
Ljubljana. s-38157

Zalaznik Vladimira, Keršičeva 29a, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, št. 10191.
g-38206

Zalaznik Vladimira, Keršičeva 29a, Tr-
bovlje, indeks št. 40310, izdan leta 1997.
g-38207

Zbašnik Sabina, Šalka vas 53, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11033,
izdala UE Kočevje. p-38064

Zenelaj Ramadan, Kočevarjeva št. 10,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9872, izdala Občina Brežice. g-38339

Zgonec Anton, Cesta 19. oktobra 2, Sta-
ri trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3234. s-38217

Zidar Tomo, Clevelanska ulica 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1134462, št. reg. 209297. s-38022

Zorn Gregor, Vogrsko 38, Volčja Draga,
spričevalo 1. letnika Srednje mehanične šo-
le. g-38023

Zrnec Aleš, Zdenska vas 51, Videm-Do-
brepolje, delovno knjižico. s-38370

Zulić Zuhra, Kladezna ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654083, reg. št. 195589, izdala UE Ljub-
ljana. s-38117

Zupan Ksenija, Jesenovo 37, Čemše-
nik, indeks št. 15623, izdala Visoka uprav-
na šola leta 1994. s-38152

Zupan Shaar Marija, Streliška ulica 6,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-38328

Zupančič Barbara, Veliki Liposlav 3,
Šmarje-Sap, študentsko izkaznico št.
1097508. g-38036

Zupančič Boštjan, Rosalnice 78, Metli-
ka, zaključno spričevalo št. 7/P-76, smer
slikopleskarstvo. g-38179

Zver Saša, Obirska ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811307, reg. št. 101923, izdala UE Ljub-
ljana. s-38420

Žibrat Ela, Žmavčeva ul. 4, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika I. gimnazije v Mariboru.
m-628

Žiga Nudžejma, Goriška 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7048.
s-38071

Žigon Jožica, Stara cesta 54a, Logatec,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1980 na ime Nagode
Jožica. s-38043

Žilevski Tihomir, Cesta v Zgornji log 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 973592, št. reg. 105431. s-38465

Žišt Tanja, Zg. Bistrica 22, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15546. g-38323

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 352-01-1/97 Ob-3960
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/323-267.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina No-
vo mesto - Ljubljanska cesta v centralnem
delu Bršljina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in instalacijska dela pri gradnji re-
konstrukcije Ljubljanske ceste v Novem
mestu; ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 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: oddaja dela ali posamez-
nih sklopov naročila posebej ni predvidena.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 21. 7.
1999 do 21. 10. 1999; (čas izvedbe 3 me-
sece).

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Novo mesto, Služba za investicije,
Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba 46.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.
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8. a) Datum in ura do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 21. 6. 1999 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, soba 46.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv, ki mora ve-
ljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbe kot posamezni izva-
jalec lahko predložijo vse pravne osebe in
samostojni podjetniki, ki so registrirani za
opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru,
da se predloži ponudba s strani več izvajalcev
(ponudnikov) skupaj, je potrebno jasno opre-
deliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik
pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro

račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 6. 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference za izgradnjo tovrstnih
objektov, rok izvedbe, plačilni pogoji, Naj-
cenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto
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