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Sodni register

CELJE

Rg-300069
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00060 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa DENTACOM, Inženiring,
d.o.o., Velenje, Efenkova 61, sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/01122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe z dne 1. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5322898
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 3310

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-

pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri šifri G/51.18 opravlja družba vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-301912
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00324 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa AMD AVTO ŠOLA, d.o.o.,
Velenje, Prešernova 9, sedež: Prešerno-
va 9, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5736749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: De-

beršek Silva, razrešena 30. 6. 1997 in di-
rektor Drev Stanislav, Topolšica, Topolšica
55a, imenovan 1. 7. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-404737
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00203 z dne 3. 6. 1999 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
SERVISNE DEJAVNOSTI, d.o.o., vzdrže-
vanje in vrtnarstvo, Zdraviliški trg 15,
Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški trg
15, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo imena družbe-
nika, osebe, pooblaščene za zastopanje in
spremembo akta o ustanovitvi z dne 25. 3.
1999 s temile podatki:

Matična št. 5743508
Ustanovitelj: Zdravilišče Rogaška,

zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje hol-
ding družb, d.d., Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 14, vstop 29. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-
javec Jože, razrešen 1. 3. 1999 in direktor
Šket Anton, Rogaška Slatina, Tržišče 29,
vstop 1. 3. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-



Stran 4698 / Št. 73-74 / 10. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

mi 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 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
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na 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 toalet-
nimi 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 pred-
meti 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
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti 51.18 opravlja družba vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-405651
Okrožno  sodišče  v  Celju  je  s  skle-

pom  Srg št. 99/00579 z dne 4. 6. 1999
pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠ-
KA – SERVISNE DEJAVNOSTI, d.o.o.,
vzdrževanje in vrtnarstvo, Zdraviliški trg
15, Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški
trg 15, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05408/00  vpisalo  v  sodni
register  tega  sodišča  začetek  redne
likvidacije,  spremembo  imena  firme  in
spremembo  pooblaščenca  s  temile  po-
datki:

Matična št. 5743508
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –

SERVISNE DEJAVNOSTI, vzdrževanje in
vrtnarstvo, d.o.o. – v likvidaciji

Skrajšana firma: Z. R. – Servisne de-
javnosti, d.o.o. – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šket
Anton, razrešen 18. 5. 1999, likvidator Hor-
jak Franci, Selanov trg 7, imenovan 18. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Sklep družbenika z dne 18. 5. 1999 o
začetku redne likvidacije.

KOPER

Rg-113979
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02640 z
dne 29. 9. 1997 pri subjektu vpisa ROMA-
NI & C., Koper-Capodistria, mednarod-
na špedicija, transport, agencija in trgo-
vina, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 30a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03946/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo zastopni-
kov ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5739519
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmina Irena, Izola, Plen-

čičeva ulica 2, vložek 75.000 SIT in Roma-
ni & C. S.P.A. – filiale Trieste, Trst, Italija,
Puno Franco Vecchio – Mag. 4, vložek
1,425.000 SIT, oba vstopila 28. 12. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
smina Irena, razrešena 14. 6. 1994, direk-
tor Camellini Franco, Genova, Italija, Via
Francesco Rismondo 12/01, imenovan
14. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev
in prokuristka Štok Katja, Ankaran, Ivanči-
čeva 6, imenovana 14. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 6010 Že-
lezniški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6310 Prekladanje, skladiščenje; 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; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-302290
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01665 z
dne 17. 2. 1999 pri subjektu vpisa Osnov-
na šola dr. Bogomirja Magajne, Divača,
sedež: Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215
Divača, pod vložno št. 1/00323/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o zavodih, vpis skrajšane firme,
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spremembo ustanovitelja in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5089336
Skrajšana firma: OŠ Divača
Ustanovitelja: Skupščina občine Seža-

na, izstop 26. 9. 1996 in Občina Divača,
Divača, Kraška cesta 37, vstop 26. 9.
1996, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 5551
Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Odlok Občine Divača o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne
26. 9. 1996.

KRANJ

Rg-210584
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01373 z dne 11. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06273/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1318187
Firma: PAJEC – A, storitve, proizvod-

nja, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Pod-
koren

Skrajšana firma: PAJEC – A, d.o.o.,
Podkoren

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4280 Kranjska Gora, Podko-
ren 35

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Grilc Ljerka in Grilc Janez,

oba Kranjska Gora, Podkoren 36, vstopila
21. 8. 1998, vložek vsak po 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Grilc
Ljerka, imenovana 21. 8. 1998 kot poslo-
vodja, ki zastopa družbo brez omejitev in
Grilc Janez, imenovan 21. 8. 1998 kot po-
slovodja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2852 Splošna mehanična dela; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 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; 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti.

LJUBLJANA

Rg-34170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05058 z dne 21. 12. 1995 pod vložno
št. 1/27178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5919002
Firma: OMERAGIĆ & Co, d.n.o., tehno-

logija, gradbeništvo, posredništvo, trgo-
vina, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova ce-
sta 8

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Omeragić Radinka in

Omeragić Fikret, oba Ljubljana, Vodnikova
cesta 8, vstopila 31. 5. 1995, vložek vsak
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Omeragić Radinka, imenovana
31. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev
in zastopnik Omeragić Fikret, imenovan
31. 5. 19995, zastopa družbo brez omeji-
tev kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;

4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5220 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5260 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7030 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7120 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
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73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-204159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01268 z dne 24. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30358/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 1278177
Firma: PURIĆ IN PARTNER, storitve in

trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PURIĆ IN PARTNER,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 35
Ustanovitelja: Purić Predrag, Ljubljana,

Topniška 35/b, vstop 23. 2. 1998, vložek
8.000 SIT in Srnel Lidija, Vodice, Vojsko
18a, vstop 23. 2. 1998, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Purić Predrag, imenovan 23. 2.
1998, namestnik direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev in direktor Purić Ratomir,
Ljubljana, Topniška 35a, imenovan 23. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 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; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 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; 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-207381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02000 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa GRADITELJ COMMERCE, Proizvod-
nja, trgovina in storitve Logatec, d.o.o.,
sedež: Tržaška 160, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/24108/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5792053
Firma: EUROALBA LJUBLJANA, Trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROALBA LJUBLJA-

NA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Treven Majda, izstop

30. 3. 1998 in Moćan Tomislav, Zagreb,
Istarska 44, vstop 30. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tre-
ven Majda in Treven Pavel, razrešena 30. 3.
1998; direktor Gruičić Damir, Zagreb, Vlaš-
ka 70c in prokuristka Bačič Zora, Ljubljana,
Glavarjeva 16, vstopila 30. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
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tona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 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 de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-208772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07340 z dne 25. 8. 1998 pri subjektu
vpisa SIGNAL, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, servis, inženiring, trgovino, za-
stopstva in uvoz-izvoz kmetijske opre-
me, cestne signalizacije, elektronike in
računalništva, sedež: Pokopališka 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08035/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, spremembo
priimka ustanovitelja, deležev, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št. 1201557
Firma: SIGNAL, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 4H
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Perme Kuželj Samo, Ljub-

ljana, Pokopališka 8, vstop 5. 6. 1990, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja in Kuželj Breda, razrešena 22. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2751 Litje železa;
2753 Litje lahkih kovin; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih 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;
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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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-
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vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-300671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04430 z dne 10. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRAŠNIKAR KRISTO, k.d., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in zasto-
panje, sedež: Parmska cesta 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30212/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe z dne
23. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št. 1244531
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1998: 7470

Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-301329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06696 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa VIVAT, trgovina in gospodarsko
svetovanje, d.o.o., Ravbarjeva 11a, Ljub-
ljana, sedež: Ravbarjeva 11a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08972/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev in
spremembo dejavnosti, spremembo zastop-
nikov in spremembo akta o ustanovitvi z dne
24. 11. 1998 s temile podatki:

Matična št. 5424399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-

godic Marija Staša, razrešena 23. 11. 1998
in direktor Jagodic Franc-Rok, Ljubljana,
Prešernova c. 13, imenovan 23. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0130 Mešano kmetijstvo; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-301822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07161 z dne 21. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KENOR, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, izvoz in uvoz, Kočevje, sedež: Li-
vold 25a, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/20664/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, akta o usta-
novitvi in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5695759
Dejavnost, vpisana 21. 12. 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; 5010 Trgovina

z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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-
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1998.

Rg-302496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00508 z dne 11. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31540/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1380613
Firma: BOGVER, posredništvo in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rebernik Dušan, Ljubljana,

Polanškova 16, Djordjević Ljudmila, Vinku-
ran, Centar 25, Gorokhov Nikolai, Novo-

rossijsk, Ul. Raevskogo 73 in Vershinine
Serguei, Novorossijsk, Ul. Zolotarevskogo
10 St. 12, vsi imenovani 29. 1. 1999, vlo-
žek vsak po 525.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rebernik Dušan in prokurist Gorok-
hov Nikolai, oba imenovana 29. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-

belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 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
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na 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 toalet-
nimi 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 pred-
meti 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
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
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javnost hotelov; 5521 Dejavnost 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 točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234

Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov.

Rg-400740
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06149 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SIKA, sistemi za lepljenje in tesne-
nje, d.o.o., sedež: Celovška 492, 1210
Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/25719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5859883
Osnovni kapital: 246,602.000 SIT
Ustanovitelj: SIKA FINANZ AG, Baar, Zu-

gerstrasse 50, vstopil 22. 12. 1997, vložil
246,602.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe dne
16. 10. 1998.

Rg-400741
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00282 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IKOM PLUS, družba za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Grosuplje, Kosovelo-
va 2, sedež: Kosovelova 2, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/29944/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 1228129
Ustanovitelj: Mitrov Ivo, izstopil 18. 1.

1999; Koščak Marjan, Grosuplje, Ponova
vas št. 59b, vstopil 18. 1. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400744
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04517 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa HYDRYLEK, d.o.o., podjetje za iz-
gradnjo hidroelektrarn in proizvodnjo
elektrike, Ljubljana, sedež: Pot na Fuži-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5488699
Ustanovitelj: Perpette Lucien-Jean, Es-

neux, 30 Rue Hayette, vstopil 30. 11.
1989, vložil 9,438.493 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kokolj Željko, izstopil 28. 7.
1998.

Rg-400747
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06065 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BIO NOVA SKK, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 85,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28592/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5967139
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: BIO NOVA TEXITERM,

d.o.o., Jesenice, izstopil 29. 9. 1998; Do-
kleja Mojca, Ljubljana, Beblerjev trg 11,
vstopila 29. 9. 1998, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe dne
28. 1. 1999.

Rg-400749
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06150 z dne 10. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IMOINVEST, nepremičnine in inže-
niring, d.o.o., sedež: Blatnica 2, 1234
Trzin, pod vložno št. 1/26028/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5893321
Ustanovitelji: Anderlič Jože, izstopil

22. 10. 1998; Kranjska investicijska druž-
ba, d.o.o., Mengeš, Blatnica 2, Trzin, vsto-
pila 22. 10. 1998, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe dne
22. 10. 1998.

Rg-400750
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06593 z dne 10. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PIVNICA ADAM RAVBAR, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., sedež: Perkova ul. 17,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/28171/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5949475
Ustanovitelja: Smolnikar Janez, izstopil

6. 11. 1998; Smolnikar Dean, Domžale -
Rodnica, Perkova 17, vložil 900.000 SIT,
in Dimnik Božo, Ljubljana, Prešernova 9,
vložil 600.000 SIT - vstopila 6. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400751
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05176 z dne 10. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PIPELIFE, prodaja in projektiranje
cevnih sistemov, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ljubljanska 52a, Trzin, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/26091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5865565
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

direktor Cimerman Ivan, Ljubljana, Sneber-
ska 127a, imenovan 4. 5. 1998.

Rg-400754
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06770 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa HELES, podjetje industrijskih
naprav, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 60,
sedež: Verovškova 60, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5711487
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelja: Franko Martin, vstopil
25. 6. 1993, in Lemut Valentin, vstopil
9. 11. 1998, oba iz Ljubljane, Triglavska
30e, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe dne
9. 11. 1998.

Rg-400755
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01536 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa FAMILIA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Gor. Rudnik III/3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782724
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mulej Aleš, razrešen 9. 4. 1998; pro-
kuristka Vodopivec Tanja, Ljubljana, Pot na
Drenikov vrh 12, imenovana 9. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-

ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-

nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-400756
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06110 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SINTER, trgovina in zunanja trgovi-
na, Ljubljana, d.o.o., sedež: Cesta v Mest-
ni log 100b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04640/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5334926
Firma: SINTER, proizvodnja in trgovi-

na, Ljubljana, d.o.o.

Rg-400757
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05659 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa RAPRO, računalniško programira-
nje, d.o.o., sedež: Kompolje 55, 1312
Videm – Dobrepolje, pod vložno št.
1/29880/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1201638
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 2. 1998.

Rg-400760
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06545 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ARIX LAZAR IN OSTALI, Proizvod-
nja, storitve, trgovina, d.n.o., sedež: Uli-
ca Marije Hvaličeve 19, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev in zastopni-
kov temile podatki:
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Matična št.: 5924731
Firma: ARIX GRILC IN OSTALI, Pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ARIX GRILC IN OSTA-

LI, d.n.o.
Ustanoviteljica: Lazar Brigita je izstopila

12. 11. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lazar Brigita, razrešena 12. 11.
1998; Grilc Božidar, Piran, Ulica A. Vivode
13, razrešen 12. 11. 1998 kot družbenik in
imenovan za direktorja.

Če iz kateregakoli razloga ostane v druž-
bi en sam družbenik, je le-ta dolžan v enem
letu, to je od 18. 1. 1999 ukreniti vse po-
trebno, da prilagodi družbo pogojem iz
116. člena zakona o gospodarskih družbah.

Rg-400762
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06168 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OBNOVA KOČEVJE, d.o.o., podjet-
je za gradbeništvo, trgovino in prevoze,
TZO 47, 1330 Kočevje, sedež: Trg zbo-
ra odposlancev 47, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/10776/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, osnovnega kapitala in deležev ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5455065
Firma: OBNOVA KOČEVJE, d.o.o.,

podjetje za gradbeništvo, trgovino in
prevoze, Trg Svetega Jerneja 4, 1330
Kočevje

Sedež: 1330 Kočevje. Trg Svetega
Jerneja 4

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rupnik Franc, Kočevje,

Željne 62, vstopil 14. 12. 1990, in Novak
Marjan, Kočevje, Šalka vas 13, vstopil
15. 11. 1992, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 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; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo 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
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1998.

Rg-400765
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06796 z dne 29. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31506/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353284
Firma: ZM AMFORA, storitve in posre-

dovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ZM AMRORA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bunc Emilija, Donji Hraščan

pri Čakovcu, Donji Hraščan 83, vložila
945.000 SIT, Slivšek Jože, Krško, Zdole
36a, vložil 945.000 SIT, in Zavarovalnica
Maribor, d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3,
vložila 210.000 SIT - vstopili 10. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slivšek Jože, imenovan 10. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-400766
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00952 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ETS COMTEC, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Trg komandan-
ta Staneta 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1328514
Sedež: 1117 Ljubljana, Koseška ce-

sta 8.

Rg-400767
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06932 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa EMSA, Zaključna dela v gradbeniš-
tvu, d.o.o., Ljubljana, Mirka Tomšiča 6,
sedež: Mirka Tomšiča 6, 1211 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554411
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6312 Skladiščenje; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
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revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400772
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06066 z dne 24. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa PGM HOTIČ, proizvodnja
gradbenega materiala, d.o.o., sedež:
Zg. Hotič 21, 1270 Litija, pod vložno št.
1/09803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5435706
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sa-
nitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja
apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov in vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
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
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-400773
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00626 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GAME DESIGN, export-import, za-
stopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška cesta 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28367/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5959721
Ustanovitelj: Smola Ferdinand Franc, iz-

stopil 12. 8. 1997; Jandrič Branko, Šipo-
vo, S. Krčevina, vstopil 20. 8. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Smola Ferdinand Franc, razrešen
12. 8. 1997; Jandrič Branko, razrešen
12. 8. 1997 kot družbenik in imenovan za
direktorja, in direktorica Gosak Justina,
Ljubljana, Viška 49, imenovana 12. 8.
1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 8. 1997.

Rg-400774
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07489 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa EXPERT, Intelektualne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mlinska pot 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5308658
Firma: EXPERT, posredovanje, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPERT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Jović Marija in Jović Petar,

izstopila 23. 12. 1998; Jović Zoran in Jović
Goran, oba iz Ljubljane, Mlinska pot 17,
vstopila 23. 12. 1998, vložila po 1,051.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Jović Marija in Jović Petar, razre-
šena 23. 12. 1998; direktorja Jović Zoran
in Jović Goran, imenovana 23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje video zapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 4521 Splošna gradbena dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-

nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
64200 Telekomunikacije; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
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datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92200 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-400778
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03291 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MULTIMEDIA, d.o.o., podjetje za iz-
vajanje in organiziranje scensko glasbe-
ne dejavnosti, IC Trzin, sedež: IC Trzin,
Blatnica 12, 1000 Mengeš, pod vložno št.
1/12356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in sedeža
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5488141
Sedež: 1236 Trzin, Peske 7, IC Trzin.
Ustanovitelj: Gašperlin Marko, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstopil 25. 1. 1991, vložil
1,592.115,69 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; MULTIMEDIA ORGANIZATION LTD.,
St. Peter Port, Guernsey, Manor Place
P.O.Box 140, izstopila 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;

74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 3. 1998.

Rg-400782
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07458 z dne 26. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363123
Firma: M.S.JOKIĆ IN DRUŽBENIK,

Kamnoseštvo in storitve, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: M.S.JOKIĆ IN DRUŽ-
BENIK, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-
ja Bitenca 68

Ustanovitelja: Jokić Slađan, Ljubljana,
Pot k Savi 38, in Halilović Melva, Tešanj,
Koprivci, vstopila 1. 12. 1998, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jokić Slađan in prokuristka Halilović
Melva, imenovana 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-400783
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06806 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31487/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353322
Firma: AGEP KOLOR, proizvodnja in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGEP KOLOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: AGEP HOLDING ANSTALT

VADUZ, Vaduz, Aeulestrasse 38, vložil
1,260.000 SIT, in PLAMA-PUR, d.d., Pod-
grad, Podgrad 17, vložila 840.000 SIT -
vstopila 27. 11. 1998, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kamin Franci, prokurist Gregorčič Ra-
doš, Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon 91b, ime-
novana 27. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7525 Zašči-
ta in reševanje pri požarih in nesrečah;
8042 Drugo izobraževanje; 9000 Storitve
javne higiene.

Rg-400784
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05231 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DOGRAD, gradbeno podjetje,
d.o.o., Mengeš, Trdinov trg 14, sedež:
Trdinov trg 14, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/20544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5692326
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rauter Jela, razrešena 28. 6.
1997; direktorica Rauter Esmiralda, Dom-
žale, Podrečje 52a, imenovana 28. 6.
1997.

Rg-400786
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04686 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO GRAFIT, arhitektura in gra-
fika, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tbilisijska
59, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15938/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5575087
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-400787
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04005 z dne 19. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31462/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313983
Firma: IMS–INDUSTRIJSKI MERILNI

SISTEMI, Podjetje za zastopanje in in-
ženiring, d.o.o., Medvode, Klanska uli-
ca 13

Skrajšana firma: IMS–INDUSTRIJSKI
MERILNI SISTEMI, d.o.o., Medvode

Pravnoorg. oblike: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Klanska 13
Osnovni kapital: 2,593.034,40 SIT

Ustanovitelj: Dolenc Peter, Medvode,
Klanska ulica 13, vstopil 18. 6. 1998, vložil
2,593.034,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenc Peter, imenovan 18. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 01250
Reja drugih živali; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-400788
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05003 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu

vpisa EVIDENCA BEZLAJ & CO, podjetje
za poslovno–računovodske storitve, pro-
met, trgovino in gostinstvo, d.n.o., se-
dež: Rusjanov trg 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27122/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5910595
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28.

Rg-400790
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05131 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PEPI JAKA – VINDIŠ IN PARTNER,
d.n.o., šivalni servis in trgovina, sedež:
Pavšičeva ulica 36, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/30457/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1243934
Sedež: 1370 Logatec, Pavšičeva uli-

ca 22.

Rg-400791
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07523 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TONY COMERC, podjetje za trgovi-
no, marketing in storitve, d.o.o., sedež:
Primča vas 17, 1303 Zagradec, pod vlož-
no št. 1/23758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, ustanoviteljev in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5775973
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Anton, Zagradec,

Primča vas 17, vstopil 28. 6. 1993, vložil
112.000 SIT, in Dobravec Dejan, Ljubljana,
Puhova ulica 6, vstopil 30. 12. 1998, vložil
1,988.000 SIT - odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dobravec Dejan, imenovan 30. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zapisa; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
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nja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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; 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; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;

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; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 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; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 92712 Dejavnost igralnic; 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; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-400792
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03206 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MODA MARJETIČ, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Strniševa 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571430
Firma: MODA M, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MODA M, d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavost, vpisana 7. 1. 1999: 1822 Pro-

izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-400794
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03217 z dne 6. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TEMA PROFESIONAL, marketing in
distribucija, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
c. 258, sedež: Dolenjska c. 258, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21179/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev ter popra-
vo naziva ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5749255
Osnovni kapital: 17,106.000 SIT
Ustanovitelji: TEMA, d.o.o., Ljubljana,

Dolenjska cesta 258, vstopila 21. 1. 1993,
vložila 3,421.200 SIT, Schaschl Johannes
Walter, A-9170 Ferlach Avstrija, Glainach
12, vstopil 21. 1. 1993, vložil 9,579.360
SIT, in GITSCHTHALER HANDELS
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GES.M.B.H., Villach, Piccostrasse 36, vsto-
pil 20. 5. 1994, vložil 4,105.440 SIT - od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-400797
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06794 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31415/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353276
Firma: ARTIMEX, univerzalna trgovska

in finančna družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARTIMEX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Poropat Karlo, Ljubljana,

Primožičava ulica 20, vstopil 21. 9. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poropat Karlo, imenovan 21. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s

kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6010 Železniški promet; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-403791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01713 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AREKA, Podjetje za športno-rekrea-
cijsko, trgovsko in servisno dejavnost,
d.o.o., sedež: Pot do šole 2a, 1110 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13094/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg št. 5143/95 zaradi dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5516978
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno 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 po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,

usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 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.

Rg-403920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02661 z dne 16. 6. 1999 pri subjektu
vpisa GRAMEX TRGOVINA, družba za tr-
govino, špedicijo in druge poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 106,
sedež: Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25526/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča začetek redne likvida-
cije, spremembo firme in tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5859018
Firma: GRAMEX TRGOVINA, družba za

trgovino, špedicijo in druge poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
106 – v likvidaciji

Skrajšana firma: GRAMEX TRGOVINA,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 106 – v lik-
vidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jaz-
bec Matjaž, Ljubljana, Neubergerjeva ulica
št. 25, razrešen 19. 5. 1999 kot direktor in
imenovan za likvidacijskega upravitelja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Sklep ustanovitelja in družbenika z dne
19. 5. 1999 o začetku redne likvidacije.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve sklepa v Uradnem listu RS.

MARIBOR

Rg-300455
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01703 z dne 21. 12.
1998 pri subjektu vpisa PLANA, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in turizem, ex-
port-import, d.o.o., sedež: Počehova
27/a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02009/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5372291
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 0121

Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
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rinarskih storitev; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov, proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1596 Proizvodnja piva; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-

jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-302337
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00084 z dne 19. 2.
1999 pri subjektu vpisa LEŠ, gostinstvo,
trgovina, proizvodnja, promet, d.o.o., se-
dež: Tuškova ulica 27, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št. 5946859
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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.

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

NOVA GORICA

Rg-211257
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00728 z dne 22. 10.
1998 pri subjektu vpisa TRIGEL, Proizvod-
nja živil in trgovina, d.o.o., Kobarid, se-
dež: Krilanova 10, 5222 Kobarid, pod

vložno št. 1/03074/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop in vstop družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št. 5762944
Ustanovitelja: IMMOBILIEN HARTWIG

SIUTZ GESMBH, izstop 16. 7. 1998 in Taj-
roski Rizo, Struga, Podgorci, vstop 16. 7.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

PTUJ

Rg-302611
Okrožno sodišče v Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00001 z dne 19. 2. 1999 pod
vložno št. 1/09617/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s
temile podatki:

Matična št.: 1194321
Firma: HAFI INŽENIRING, trgovina,

servis, d.d.
Skrajšana firma: HAFI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 16
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: HIH HAFI HOLDING AK-

TIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Landstrasse
36, vložek 2,880.000 SIT; SAS HAFI IN-
TERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT,
Vaduz, Aeulestrasse 45, vložek 30.000 SIT;
HAFI BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H., Feldkirch, Muehlertorplatz 4-6, vlo-
žek 30.000 SIT; HAFI ENGINEERING &
CONSULTING GESELLSCHAFT M.B.H.,
Feldkirch, Muehlertorplatz 4-6, vložek
30.000 SIT in HAFI PROJECT & TECNOL-
OGY GMBH, Feldkirch, Muehlertorplatz
4-6, vložek 30.000 SIT, vsi vstopili 16. 4.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Hoeller Walter Andreas, Sulz-a, Av-
strija, Muesinenstr. 52, imenovan 16. 4.
1997 in direktor Štruklec Matjaž, Majšperk,
Sestrže 72, imenovan 1. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Člana nadzornega sveta: Armin Alfons
Hotz in Markus Josef Visintainer, vstopila
16. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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
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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;
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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, in
sicer kot HAFI INŽENIRING, trgovina, ser-
vis, d.d., Andreja Bitenca 68, Ljubljana, št.
Rg 1/29664-00.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KOPER

Srg 98/01926 Rg-400344
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01926 z
dne 1. 3. 1999 pod št. vložka 1/04717/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5844754
Firma: ŠPORTNI PARK LUCIJA, druž-

ba za organizacijo športno rekreativnih
dejavnosti in prireditev, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠPORTNI PARK LUCI-
JA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6320 Portorož, Cesta solinar-
jev 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marina Portorož, turistič-

no podjetje, d.d., izstop 1. 12. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1926/98 z
dne 1. 3. 1999. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Marina Portorož, turistično podjetje, d.d.,
Portorož, Cesta solinarjev 8.

Srg 799/99 Rg-403918
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KMETOVALEC, podjetje za

kmetijsko proizvodnjo in trgovino, p.o.,
Parecag 134, Sečovlje, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/1113/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 8. 4. 1999.

Družbenik Medja Franc, Parecag 134,
Sečovlje, izjavlja, da so vse obveznosti druž-
be do tretjih oseb poravnane, da družba
nima zaposlenega nobenega delavca ter da
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se vse premože-
nje družbe izroči družbeniku.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 1999

Srg 973/99 Rg-405287
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KALA INTERNATIONAL, izvoz,

uvoz in trgovina, d.o.o., Pristaniška 31,
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3994/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenikov z dne
23. 10. 1996.

Družbenika Plaznik-Čehovin Karmen in
Čehovin Mladen, oba iz Kopra, Vegova ul.
9, izjavljata, da so poplačane vse obvezno-
sti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzameta obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe prevzame-
ta oba družbenika, vsak do ene idealne
polovice, denarna sredstva pa vsak eno
polovico.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 1999

Srg 98/01969 Rg-405339
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01969 z
dne 14. 6. 1999 pod št. vložka
1/05326/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 1193040
Firma: ODVETNIŠKA PISARNA

DEBERNARDI-VEZOVNIK-DEBERNARDI,
o.p. – d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Dodatna oblika: odvetniška pisarna
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Ustanovitelji: Debernardi Igor, odvetnik,

Debernardi Zdenka, odvetnica in Vezovnik
Mitja, odvetnik, izstop 4. 12. 1998.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Debernardi Igor iz Portoroža, Liminjan-
ska 89, Vezovnik Mitja iz Škofj, Spodnje
Škofije 124c in Debernardi Zdenka iz Por-
toroža, Liminjanska 89.

Srg 99/00748 Rg-405370
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00748 z
dne 6. 7. 1999 pod št. vložka 1/01436/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 54043636
Firma: EUROLINE INTERNATIONAL

TRADE, d.o.o., Podjetje za trgovino, iz-
voz in uvoz Izola, IX. Korpusa 17

Skrajšana firma: EUROLINE INTERNA-
TIONAL TRADE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6310 Izola, IX. korpusa 17
Osnovni kapital: 5,144.000 SIT
Ustanovitelja: Srabotič Aldo in Srabotič

Anita, izstop 16. 3. 1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Aldo Srabotič iz Izole, Ulica IX. korpusa
17 in Anita Srabotič iz Kopra, Cesta na Mar-
kovec 18.

KRANJ

Srg 172/99 Rg-403972
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 172/99 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
15. 6. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3674/00 vpiše izbris družbe BAR,
trgovina in storitve, d.o.o., Kranj, s sede-
žem Gregorčičeva 8, Kranj, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 1999

Srg 416/99 Rg-403974
Družba DEŽELAN, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., s sedežem Virmaše
30, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/5640/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Mrak Jurij in Mrak Janez, oba Virmaše 30,
Škofja Loka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 5. 1999

Srg 469/99 Rg-403977
Družba BURDA, proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Britof, s sedežem v Kra-
nju, Britof 69a, vpisana na reg. vl. št.
1/4111/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gom-
boc Andreja, Kranj, Britof 69a.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 1999

Srg 506/99 Rg-403978
Družba FINAL, zaključna dela v gradbe-

ništvu, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju,
Stražiška 3, vpisana na reg. vl. št. 1/510/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ro-
šič Olga, Kranj, Stražiška 3.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 1999

Srg 44/99 Rg-404113
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 44/99 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
15. 6. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3537/00 vpiše izbris družbe KRU-
ŠNA HIŠA, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., s sedežem Kidričeva c. 53,
Škofja Loka, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 1999

Srg 319/99 Rg-404995
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 319/99 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
15. 7. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1263/00 vpiše izbris družbe ALFA
KOMERC, d.o.o., podjetje za zastopstva,
trgovino in inženiring, Poljane nad Škof-
jo Loko, s sedežem Poljane 25, Poljane
nad Škofjo Loko, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 1999

Srg 150/99 Rg-404996
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 150/99 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 7. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3559/00 vpiše izbris družbe INST,
gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, sto-
ritve, d.o.o., s sedežem Brezje 27, Brez-
je, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 1999

LJUBLJANA

Srg 01343/99 Rg-458
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba HERING, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitvene de-
javnosti, Gabrsko 47a, Trbovlje, reg. št.
vl. 1/22242/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 3. 2.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Harnaus Andrej, Gabr-
sko 47a, Trbovlje in Hren Barbara, Vresko-
vo 17a, Trbovlje, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti 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 24. 8. 1999

Srg 7098/98 Rg-459
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TOYOTA FREY AUTOS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 24, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/26423/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 1. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je TOYOTA FREY AUSTRIA
GmbH, Dunaj, Avstrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na TOYOTA FREY AUSTRIA
GmbH, Dunaj, 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 6. 4. 1999

Srg 2006/99 Rg-460
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TRGOVSKO PODJETJE ASA, družba
z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Str-
niševa 25, reg. št. vl. 1/05175/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 3. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Majce Alojzij, Peričeva
ulica 37, Ljubljana in Rozman Primož, Ma-
roltova ulica 3, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 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 Majce Alojzija.

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. 8. 1999

Srg 7429/98 Rg-461
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

SIMV, Podjetje za strokovni inženiring
in metodološko vodenje, d.o.o., Ljublja-
na, Vojkova 50, reg. št. vl. 1/19478/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 9. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Voršnik Ivan, Vojkova
50, Ljubljana in Muha Simon, Klanc 3, Do-
brna, z ustanovitvenim kapitalom 1,878.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na Voršnik Ivana in Muha Simona.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1999

Srg 3241/99 Rg-464
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba INDUFLON, trgovina, proizvod-
nja, zastopstvo, d.o.o., Golo Brdo 18,
Medvode, reg. št. vl. 1/14667/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 6. 1999.

Poplačane so vse obveznosti družbe.
Urejena so vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Peškir Olga, Golo Brdo
18, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
5,202.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 11. 8. 1999

Srg 2183/99 Rg-465
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

GROMAR, Trgovina, raziskovalno raz-
vojne storitve, izobraževanje, zastopa-
nje tujih firm, marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Gola Loka 8, reg. št. vl. 1/17558/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Grošelj Jožica Terezija,
Grošelj Marta in Grošelj Jože, vsi Gola Loka
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,750.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje v skladu z njiho-
vim dogovorom v notarskem zapisniku SV
478/99.

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 24. 8. 1999

Srg 94/17707 Rg-400600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17707 z dne 26. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13881/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EMONIA, Podjetje za trgovino
in turizem, d.o.o., Kamnik

Skrajšana  firma:  EMONIA,  d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Štajerska ul. 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Andrej, izstop

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

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Zupančič Andrej, Štajerska ul. 4, Kamnik.

Srg 94/11035 Rg-402041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11035 z dne 15. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/16751/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: POTRATO, Podjetje za računo-
vodske storitve, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: POTRATO, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, C. 27. julija 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Potrato Teodora, izstop

10. 5. 19995.

Sklep skupščine z dne 10. 5. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Potrato Teodora, C. 27. julija 3,
Kamnik.

Srg 99/00999 Rg-403887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00999 z dne 20. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/07514/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5398673
Firma: AVAL, podjetje za poslovne in

ekonomske storitve, turizem in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Medvedo-
va 28

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljici: Caharijas Stanislava in

Caharijas Vasilija, izstop 15. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 15. 2. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli
Stanislava Caharijas in Vasilija Caharijas, obe
Ljubljana, Majde Vrhovnikove ulica 30.

Srg 95/02830 Rg-404096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02830 z dne 17. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/19109/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: J & M PERPAR, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Kamnik pod
Krimom 90, Preserje

Skrajšana firma: J & M PERPAR, d.o.o.,
Kamnik pod Krimom

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1352 Preserje, Kamnik pod
Krimom 90

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Perpar Joži, izstop 25. 5.

1995.
Sklep ustanoviteljice z dne 25. 5. 1995

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Joži Perpar, Kamnik pod Krimom 90,
Preserje.

Srg 95/00359 Rg-404097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00359 z dne 17. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/03911/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MANING, management in inže-
niring, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Gabrsko 43
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Drnovšek Jurij, Jordan

Branko, Stošicki Slavko in Knific Andrej,
izstop 29. 12. 1994.

Sklep ustanoviteljev z dne 29. 12.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Slavko Stošicki, Leninov trg 2, Trbovlje,
Branko Jordan, Trg revolucije 18, Trbovlje,
Jurij Drnovšek, Trg revolucije 6, Trbovlje in
Andrej Knific, Gabrsko 43, Trbovlje.

Srg 98/07441 Rg-404188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07441 z dne 18. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/25260/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5818567
Firma: VIP.ERA, Zobozdravstvo, d.o.o.,

Ljubljana, Rožna dolina c. III 17
Skrajšana firma: VIP.ERA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. III 17
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanoviteljica: Tekstor Tominšek Ana,

izstop 19. 11. 1998.
Sklep družbenice z dne 19. 11. 1998

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Tekstor Tominšek Ana, Rožna dolina
cesta III/17, Ljubljana.

Srg 99/01543 Rg-404274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01543 z dne 21. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/07956/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5400015
Firma: ISKRA AVI, Podjetje za avto-

matizacijo v industriji, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21 – v likvidaciji

Skrajšana firma: ISKRA AVI, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelj: ustanovitelji so razvidni iz

registrskih listov, izstopili 18. 2. 1999.
Izbris družbe zaradi zaključka redne lik-

vidacije.
Poslovne knjige, knjigovodska dokumen-

tacija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri družbi Iskra, elektro
in elektronska industrija, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28.

Srg 96/03488 Rg-4040368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03488 z dne 17. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/18122/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MANISA, družba za izdelavo le-
sne galanterije in montažo lesnih izdel-
kov, marketing, trgovina z mešanim bla-
gom, računalniška obdelava podatkov...,
Stahovica, d.o.o.

Skrajšana firma: MANISA Stahovica,
d.o.o., Godič 82/e

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1242 Stahovica, Godič 82/e
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Gorjup Slavica, Berlic

Zdravko, Berlic Jožica in Gorjup Miro, iz-
stop 4. 7. 1996.

Sklep skupščine z dne 4. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Gorjup Slavica, Godič 82 e, Stahovica,
Berlic Zdravko, Zduša 16 a, Kamnik, Berlic
Jožica, Zduša 16 a, Kamnik in Gorjup Miro,
Godič 82 e, Stahovica.

Srg 96/03513 Rg-404369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03513 z dne 18. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/10994/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DRUS, drobne usluge, d.o.o.,
Gotska 13, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gotska 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pirjevec Bogdan in Pirje-

vec Marko, izstop 18. 12. 1995.
Sklep skupščine z dne 18. 12. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pirjevec Bogdan, Ljubljana, Hrvatski trg
3 in Pirjevec Marko, Ljubljana, Gotska 13.

Srg 96/03533 Rg-404370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03533 z dne 17. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04737/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5333334
Firma: SCANCOMM, podjetje za inže-

niring in svetovanje na področju meril-
nih in komunikacijskih sistemov, d.o.o.,
Vrhnika, Na livadi 3

Skrajšana firma: SCANCOMM, d.o.o.,
Vrhnika, Na livadi 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1360 Vrhnika, Na livadi 3
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Skočir Ivan in Anžin Sto-

jan, izstop 3. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 3. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Skočir Ivan, Na livadi 3, Vrhnika in An-
žin Stojan, Menardova 57, Ljubljana.

Srg 96/03722 Rg-404372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03722 z dne 18. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/15115/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5555442
Firma: VEG, podjetje za ekonomske

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 17
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Likar Vesna in Likar Mari-

ja, izstop 12. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 12. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Likar Vesna in Likar Marija, obe Laj-
kovška 17, Ljubljana.

Srg 99/00255 Rg-404374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00255 z dne 14. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/17725/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5606250
Firma: KOLEKS TRADE, podjetje za

prodajo in distribucijo trgovskega bla-
ga, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 30

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Šmartin-
ska c. 30

Osnovni kapital: 10,795.781 SIT
Ustanoviteljica: Kolinska, d.d., izstop

8. 1. 1999.
Sklep ustanoviteljice z dne 8. 1. 1999

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30, Ljub-
ljana.

Srg 99/00297 Rg-404377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00297 z dne 14. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/23494/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5768179
Firma: KOLINSKA - REPRO, podjetje

za proizvodnjo, prodajo in distribucijo
repromateriala, d.o.o., Ljubljana, Sre-
diška ulica 5

Skrajšana firma: KOLINSKA - REPRO,
d.o.o., Ljubljana, Središka ulica 5
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Središka uli-
ca 5

Osnovni kapital: 68,553.489 SIT
Ustanoviteljica: Kolinska, d.d., Ljubljana,

izstop 8. 1. 1999.
Sklep ustanoviteljice z dne 8. 1. 1999

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Kolinska, d.d., Ljubljana, Šmartinska c. 30.

Srg 99/01549 Rg-404384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01549 z dne 17. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/16642/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5593158
Firma: PORTFOLIO, podjetje za eko-

nomske in finančne storitve, d.o.o.,
Gradnikove brigade 11, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove
brigade 11

Osnovni kapital: 1,513.593 SIT
Ustanovitelja: Medvešček Miro in Med-

vešek Ludvik, izstop 24. 3. 1999.
Sklep skupščine z dne 24. 3. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Medvešček Miro in Medvešek Ludvik,
oba Podlimbarska 36, Ljubljana.

Srg 97/03309 Rg-404479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03309 z dne 1. 3. 1999 pod št. vložka
1/22973/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripojitve
k družbi GALEB-TRADE, d.o.o., Ljubljana,
(1/04613/00) s temile podatki:

Matična št.: 5775493
Firma: GALEB – ADRIATIC, d.o.o., tr-

govina in prizvodnja, Ilovški štradon 23,
Ljubljana

Skrajšana firma: GALEB – ADRIATIC,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ilovški štra-
don 23

Osnovni kapital: 2,107.000 SIT
Ustanovitelji: Jaklič Jože, Galeb Trade,

d.o.o., in Galeb Punta, izstop 7. 5. 1997.
Izbris zaradi pripojitve k družbi GALEB -

TRADE, d.o.o., Ljubljana, št. reg. vl.
1/4613/00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 24. 12. 1996.

Srg 99/01408 Rg-404555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01408 z dne 27. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/00253/01 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5043425009
Firma: LEK, tovarna farmacevtskih in

kemičnih izdelkov, d.d., Obrat Mengeš
Skrajšana firma: LEK, d.d., Obrat Men-

geš
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:   1234   Mengeš,   Kolodvor-

ska 27
Ustanovitelj: Lek, Tovarna farmacevtskih in

kemičnih izdelkov, d.d., izstop 16. 7. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 18. 6. 1998.

Srg 94/15302 Rg-404624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15302 z dne 17. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13644/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VUP, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Hrastnik

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

govornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta padlih

borcev 16/b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Pavli in Vidmar

Uroš, izstop 28. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 10. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Pavli Vidmar in Uroš Vidmar, oba Cesta
padlih borcev 16/b, Hrastnik.

Srg 98/05766 Rg-404869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05766 z dne 3. 6. 1999 pod št. vložka
1/18440/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5829704
Firma: PC PRO MIČUNOVIČ IN OSTA-

LI, Podjetje za trgovino, računalniški in-
ženiring in storitve, d.n.o., Domžale

Skrajšana firma: PC PRO, d.o.o., Vir,
Jurčičeva 11, Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Vir, Jurčiče-
va 11

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Mičunović Janko in Pre-

lovšek Mojca, izstop 25. 9. 1998.
Sklep skupščine z dne 25. 9. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mičunovič Janko in Prelovšek Mojca,
oba Jurčičeva 11, Vir, Domžale.

Srg 98/07358 Rg-404904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07358 z dne 12. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/09415/00 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5428572
Firma: STUDIO JESSE, d.o.o., podjet-

je za projektiranje, inženiring in storitve,
Tacenska 114a, Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO JESSE, d.o.o.,
Tacenska 114a, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska
114a

Osnovni kapital: 1,538.840 SIT
Ustanovitelja: Jelen Dimitrij in Jesse Ire-

na, izstop 21. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jesse Irena, Postaja 21, Most na Soči
in Jelen Dimitrij, Ul. bratov Učakar 106,
Ljubljana.

Srg 2895/99 Rg-404935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

D.R.O.P.S. ADAMIČ, k.d., družba ra-
čunovodskih in organizacijsko-poslov-
nih storitev, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/29842/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljic z
dne 24. 5. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Katja Adamič in Rena-
ta Adamič, obe Nad mlini 29, Novo mesto,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanoviteljici skladno z njunima dele-
žema v družbi.

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 sprejela sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 1999

Srg 98/01579 Rg-404948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01579 z dne 24. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/20260/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5697263
Firma: FAMIS, d.o.o., izvoz-uvoz, trgo-

vina na debelo in drobno in storitve,
Ljubljana, V Murglah 10

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, V Murglah 10
Osnovni kapital: 1,554.600 SIT
Ustanovitelji: Breznik Franc, Breznik Sa-

ša, Breznik Miroslava in Breznik Maja, iz-
stop 18. 3. 1998.
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Sklep skupščine z dne 18. 3. 1998 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Breznik Franc, Murgle 10, Ljubljana,
Breznik Miroslava, Cesta dr. Josipa Tičarja
št. 9, Kranjska Gora, Breznik Maja, Vogelna
ul. 4, Ljubljana, ter Breznik Saša, Vogelna
ul. 8, Ljubljana.

Srg 98/04426 Rg-404949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04426 z dne 24. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/23167/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5782775
Firma: ROBERT, trgovsko podjetje,

d.o.o., Klinja vas 5, Kočevje
Skrajšana firma: ROBERT, d.o.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Klinja vas 5
Osnovni kapital: 2,651.649,50 SIT
Ustanovitelji: Novak Jože, Novak Angela

in Novak Robert, izstop 20. 7. 1998.
Sklep skupščine z dne 20. 7. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Novak Jože, Novak Angela, Novak Ro-
bert, vsi Klinja vas 5, Kočevje.

MARIBOR

Srg 212/99 Rg-462
Družba AJA, družba za prodajo in di-

stribucijo, d.o.o., Maribor, Židovska 12,
reg. št. vl. 1/2164-00, katere družbenica
je Kumperščak Maja, Regentova 3, Anka-
ran, po sklepu družbenice z dne 2. 2.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Kum-
perščak Maja.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v  Mariboru,  ker  bo  sodišče  sicer  spre-
jelo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 7. 1999

Srg 602/99 Rg-463
Družba ZLATI KLAS TRGOVINA, druž-

ba za trgovino in upravljanje, d.d., Mari-
bor, Ptujska c. 95, reg. št. vl.
1/10309-00, katere družbeniki so ustanov-
ni delničarji po priloženem seznamu (prilo-
ga), po sklepu družbenikov z dne 6. 5.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli ustanovni
delničarji po priloženem seznamu.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču

v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 1999

Srg 99/00883 Rg-403642
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00883 z dne 24. 6. 1999 pod št.
vložka 1/06649/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi zaključka
stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 567871
Firma: ISKRA-MIREL, tovarna minia-

turnih relejev, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: ISKRA-MIREL, d.o.o. –

v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2321 Makole, Štatenberg 88
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA-RELEJI, tovarna

relejev, d.o.o., izstop 21. 6. 1999.
Dne 24. 6. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
8/98, dne 20. 5. 1999.

Srg 99/00768 Rg-403719
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00768 z dne 15. 6.
1999 pod št. vložka 1/08934/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5806283002
Firma: PROTECT-INFRA, varnostni in-

ženering, d.o.o., Pesnica pri Mariboru,
Pesnica 68, PE Sistemi varovanja Mari-
bor

Skrajšana firma: PROTECT-INFRA,
d.o.o., PE Sistemi varovanja Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 86
Ustanovitelj: PROTECT-INFRA, varnost-

ni inežnering, d.o.o., izstop 15. 6. 1999.
Dne 15. 6. 1999 podružnica izbrisana iz

sodnega registra zaradi prenehanja.

MURSKA SOBOTA

Srg 98/00090 Rg-404339
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba ESPRI – BELOVIČ IN PART-

NER, podjetje za trgovino, špedicijo, za-
stopanje in proizvodnjo, d.n.o., Šafarsko
22, vpisana v sodni register tukajšnjega so-
dišča vl. št. 1/1499/00, preneha po skraj-
šanem postopku zakona o gospodarskih
družbah po sklepu z dne 8. 1. 1998.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Belovič Bojan in Belovič Lidija, oba Ša-
farsko 22c, kot družbenika prevzemata ob-
veznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
oba družbenika, na vsakega do polovice.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od

objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 6. 1999

Srg 98/49 Rg-404757
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba RIBIČEV MLIN IN OLJARNA,

proizvodnja surovega olja in maščob,
mlinarstvo in trgovina, d.o.o., Cezanjev-
ci pri Ljutomeru, Cezanjevci 63, vpisana
v reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/02135/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice Ribič Polon-
ce, Ljubljana, Ruska ul. 5, dne 23. 1. 1998.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe prevzema Ribič Po-
lonca.

Po prenehanju družbe preostanek pre-
moženja prevzame družbenica.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od objave sklepa vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 7. 1999

Srg 98/161 Rg-404919
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KROMEKS, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgo-
na, Kocljeva ul. 13, ki je vpisana v v reg.
vložku tukajšnjega sodišča št.
1/01611/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov Kegljevič Ka-
zimirja, Franje Seljana 24, Varaždin, Hr-
vaška, Majcen Ivana, Prebukovje 1, Ivanec,
Hrvaška in Tisel Ide, Podgrad 35, Gornja
Radgona, dne 26. 3. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemajo vsi zgoraj na-
vedeni družbeniki.

Družbeniki si premoženje družbe delijo v
skladu z njihovimi poslovnimi deleži, in sicer
dobi Keglevič Kazimir 61,33%, Majcen Ivan
38% in Tisel Ida 0,67%.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od objave sklepa vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 8. 1999

NOVA GORICA

Rg-209408
Družba MARIRU, Storitve in trgovina,

d.o.o., Renče, Žigoni 41, s sedežem Ži-
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goni 41, Renče, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2365-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice z dne 1. 8.
1996.

Ustanoviteljica je Boškin Sonja, Žigoni
41, Renče, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 8. 1996

Rg-403518
Družba IBU – STUDIO, d.o.o., projekti-

ranje in inženiring, Kozana, s sedežem
Kozana 67, Dobrovo, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3120-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 28. 6. 1999.

Ustanovitelj je Školaris Boris, Ulica Ivana
Regenta 50, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 1999

Rg-404911
Družba AGENCIJA A & L za medije,

d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Goriška
17, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-464-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
30. 6. 1999.

Ustanovitelj je Lipovž Artur, Gradišče
1/c, Ajdovščina, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-

stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 6. 1999

Rg-405290
Družba MEDO, Trgovina za otroke,

d.o.o., Col, s sedežem Col 51, Col, vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-644-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 7. 7. 1999.

Ustanovitelj je Trošt Lucijan, Col 51, Col,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 1999

Rg-405616
Družba SADJAR, Trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica, s sedežem IX. Kor-
pus 82, Solkan, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2277-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
12. 7. 1999.

Ustanovitelj je Pecorari Alojz, IX. Korpus
82, Solkan, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 7. 1999

NOVO MESTO

Srg 302/99 Rg-404754
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba GORS, GORENC IN DRUŽ-

BENIKI, posredništvo, zastopanje in tr-
govina, Gornja Brezovica, d.n.o., Šent-
jernej, Gornja Brezovica 53, vpisana na
reg. vl. št. 1-3313/00 preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stanko Gorenc in Joži-
ca Gorenc, oba Šentjernej, Gornja Brezovi-

ca 53, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT v celoti prenese na ustanovitelja Stanka
Gorenca in Jožico Gorenc, v sorazmerju z
vloženima deležema.

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 Novem mestu
dne 12. 7. 1999

Srg 99/00106 Rg-404542
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00106 z dne 8. 7.
1999 pod št. vložka 1/02759/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5683513
Firma: ŠTAJDOHAR & CO., proizvod-

nja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠTAJDOHAR & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 8343 Dragatuš, Nerajec 14
Osnovni kapital: 210.000 SIT
Ustanovitelja: Štajdohar Tone in Štajdo-

har Marjeta, izstop 12. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 12. 2. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Tone Štajdohar in Marjeta Štajdohar,
oba Črnomelj, Kočevje 26.

Srg 99/00178 Rg-404544
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00178 z dne 8. 7.
1999 pod št. vložka 1/01686/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5478120
Firma: MAG, trgovina, Gorenja Gomi-

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

govornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Gorenja Go-

mila 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pleskovič Iztok, izstop

20. 4. 1999.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Iztok Pleskovič, Šentjernej, Gorenja Go-
mila 4.

Srg 99/00192 Rg-404545
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00192 z dne 8. 7.
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1999 pod št. vložka 1/02927/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5712289
Firma: B & S, borzne storitve, Novo

mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: B & S, Novo mesto,

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Dol. Ka-

mence 3
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: BAS, industrija, trgovina,

svetovanje, Novo mesto, d.o.o., Ivančič Pe-
ter in Pavlin Stanislav, izstop 23. 4. 1999.

Sklep skupščine z dne 23. 4. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli BAS, industrija, trgovina, svetovanje,
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Dol. Ka-
mence 3, Peter Ivančič, Novo mesto, Krka
41 in Stanislav Pavlin, Novo mesto, Ulica
Danila Bučarja 5.

Srg 99/00193 Rg-404546
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00193 z dne 8. 7.
1999 pod št. vložka 1/00474/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5321328
Firma: BAS, industrija, trgovina, sve-

tovanje, Novo mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Dolenje Ka-

mence 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ivančič Peter in Pavlin Sta-

nislav, izstop 23. 4. 1999.
Sklep skupščine z dne 23. 4. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Peter Ivančič, Novo mesto, Krka 41 in
Stanislav Pavlin, Novo mesto, Ulica Danila
Bučarja 5.

Srg 99/00196 Rg-404547
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00196 z dne 8. 7.
1999 pod št. vložka 1/03199/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5857511
Firma: STADLER, trgovsko in prevoz-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: STADLER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8222 Otočec, Lutrško selo 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramar Mateja, izstop

1. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 1. 2. 1999 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Mateja Kramar, Otočec, Lutrško selo
7.

Srg 258/99 Rg-405538
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MKS – strojegradnja, Cerovec,

d.o.o., Semič, Cerovec št. 10, vpisana na
reg. vl. št. 1-437/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je družba KAIVA, special-
na strojegradnja, Črešnjevec, d.o.o., Se-
mič, Črešnjevec pri Semiču 15, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2,137.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,137.000 SIT v celoti prenese na družbo
KAIVA, specialna strojegradnja, Črešnjevec,
d.o.o., Semič, Črešnjevec pri Semiču 15.

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 Novem mestu
dne 15. 7. 1999

PTUJ

Srg 37/95 Rg-16994
Družba GRAD-MONT, podjetje za

gradbeništvo, montažo in storitve, d.o.o.,
Mariborska ulica 1, Ptuj, reg. št. vl.
1/1372-00, katere ustanovitelj je Murselo-
vič Kasim, Kvedrova 4, Ptuj, po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 21. 3. 1995 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Murselovič
Kasim.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 5. 1995

Srg 6880/94 Rg-26585
Družba EVROPA 2000, trgovina na

drobno, d.o.o., Jadranska 5, Ptuj, reg. št.
vl. 1/2224-00, katere ustanovitelji so: Alen-
ka Kolarič in Anton Kolarič, oba Kettejeva
3, Ptuj ter Dušanka Tarbuk in Dragan Šmi-
goc, oba Trubarjeva 9, Ptuj, po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 28. 12. 1994 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Alenka Ko-
larič, Anton Kolarič, Dušanka Tarbuk in Dra-
gan Šmigoc.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-

ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 11. 1995

Srg 70/95 Rg-37502
Družba K in T, avtokleparstvo, avtood-

pad in trgovina, d.o.o., Opekarniška 1,
Ormož, reg. št. vl. 1/3582-00, katere usta-
novitelja sta Krajnc Andrej, Ljutomerska 19,
Ormož in Topolovec Jani, Gregorčičeva 3,
Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
14. 4. 1995 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Krajnc An-
drej in Topolovec Jani.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 4. 1996

Rg-404154
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00057 z dne 10. 6. 1999 pod
št. vložka 1/05409/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5599288
Firma: MULTI-ŠPED, podjetje za špe-

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

govornostjo
Sedež: 2277 Središče ob Dravi, Sre-

dišče ob Dravi, mednarodni mejni pre-
hod

Osnovni kapital: 4,571.000 SIT
Ustanovitelj: Topola Darko, izstop 25. 5.

1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Topola Darko, Tina Ujeviča 44, Varaž-
din.

Rg-404158
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00128 z dne 25. 5. 1999 pod
št. vložka 1/09532/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zaključek stečajnega
postopka zaradi izbrisa družbe iz sodnega
registra s temile podatki:

Matična št. 5944252
Firma: LABOD DELTA, konfekcija,

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

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Dornavska cesta 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LABOD, Tovarna oblačil No-

vo mesto, p.o., izstop 15. 4. 1999.
Izbris družbe zaradi zaključka stečaj-

nega postopka po sklepu Okrožnega
sodišča na Ptuju, št. St 11/98 z dne 15. 4.
1999 (sklep o zaključku stečajnega
postopka je postal pravnomočen dne
18. 5. 1999).
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 145-1/99-2 Ob-11072
Veljavni statut organizacije Sindikata

tekstilnih delavcev Beti Metlika – alter-
nativa (STDBM-A), ki je bil dne 13. 3.
1999 sprejet na občnem zboru zaposlenih
v Beti Metlika, se sprejme v hrambo pri
upravni enoti Metlika.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zaporedno šte-
vilko 20/99, z datumom vpisa 30. 8. 1999.

Razglasi sodišč

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/99-2 R-605
Z dnem 6. 9. 1999 se bodo začele po-

izvedbe v zvezi z nastavitvijo nove zemljiške
knjige za katastrsko Občino Murski Črnci.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
6. 9. 1999 dalje vsak delovnik od 8. do 16.
ure v prostorih Gasilskega doma Murski
Črnci.

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 6. 9. 1999 dalje v
prostorih Gasilskega doma Murski Črnci,
vsak delovnik od 8. do 16. ure.

V prijavah je treba natančno navesti pra-
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor
tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih se naj
opravi vpis. Navesti je treba tudi dejstva, na
katera se opira prijavljena pravica in na ka-
tera se opira zahtevani vrstni red. Prijavne
dolžnosti v ničemer ne spreminja dejstvo,
da je pravica, ki jo je treba prijaviti, morda
očitna iz kakšne listine, 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 zbralo,
bodo razgrnjeni posestni listi, seznami par-
cel in lastnikov ter zemljiškoknjižna mapa
od 6. 9. 1999 dalje v prostorih Gasilskega
doma v Murskih Črncih.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 7. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 69/97 S-11027
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad družbo Blagovna borza,
d.d., Ljubljana – v stečaju za dne 19. 10.
1999 ob 10.30 v sobi 359 tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 1999

St 17/99 S-11028
To sodišče je dne 27. 8. 1999 izdalo

sklep opr. št. St 17/99, da se začne stečaj-
ni postopek zoper dolžnika Nevada sport,
d.o.o., Volčja Draga, Dombrava 1. Ste-
čajni postopek se opravi kot skrajšani ste-
čajni postopek.

Stečajni upravitelj je Peter Gaber, Tol-
minskih puntarjev 4, Nova Gorica.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu sena-
tu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih up-
nikov, vendar največ do vrednosti 2000
točk. Vsi dokazi morajo biti v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatve delav-
cev iz drugega odstavka 160. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 11. 1999 ob 14.30, v sobi 310/III tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 27. 8. 1999.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 1999

St 10/96 S-11029
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Brda, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o. - v stečaju, Hum 56, Kojsko bo prvi
narok za preizkus terjatev dne 30. 9. 1999
ob 14. uri v sobi 310/III naslovnega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 1999

St 8/99-5 S-11030
Z dnem 30. 8. 1999 se začne likvidacij-

ski postopek nad dolžnikom Komunalno
podjetje Gornja Radgona, p.o., Gornja
Radgona, Trate 7.

Za likvidacijskega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič, univ. dipl. ek., iz
Veščice pri Murski Soboti št. 6/a.

Upnike likvidacijskega dolžnika se pozi-
va, da z vlogo v dveh pismenih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje ter-
jatve likvidacijskemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 29. 11. 1999 ob 12. uri v sobi št. 12
tega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 8. 1999

St 23/92 S-11031
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

23/92 dne 31. 8. 1999 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom OZ Oniks, Kose-
skega 25, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 1999

St 43/98-87 S-11032
To sodišče je pod opr. št. St 43/98

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Konstruktor splošno gradbeno podjetje,
d.d., Maribor, Sernčeva ul. 8, Maribor, in
njegovimi upniki, ki glasi:

razred A – razred ločitvenih upnikov, ka-
terih položaj se po izglasovani prisilni porav-
navi ne spremeni in ki bo poplačan v 12
mesecih po pravnomočnosti prisilne porav-
nave;

razred B – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 60% v roku treh let po letni
obrestni meri 3% po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki plačila terjatev za vsakega od razredov
se nahajajo v načrtu finančne reorganizaci-
je, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
6. 7. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 1999

St 3/99 S-11033
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata opr. št. St 3/99 z dne 27. 8. 1999
začelo skrajšani stečajni postopek nad dolž-
nikom Primaj trgovina, d.o.o., Sežana,
Kettejeva 8.

V postopku se uporablja naziv firme Pri-
maj trgovina, d.o.o., Sežana – v stečaju.

Matična številka dolžnika je 5766818.
Za stečajnega upravitelja se določi Zo-

rana Žagarja, Kovačičeva 4, Koper.
Narok za preizkus terjatev bo dne

24. 11. 1999 ob 8.30 v sobi št. 132 tega
sodišča.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. V prijavi terjatve morajo
navesti firmo oziroma ime in sedež oziroma
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stalno prebivališče, pravno podlago in zne-
sek terjatve in številko žiro računa ali druge-
ga računa upnika.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 8. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 1999

St 30/99 S-11034
To sodišče je z odredbo o imenovanju

upniškega odbora nad dolžnikom v postop-
ku prisilne poravnave družbe Titan, d.d.,
Kamnik, dopolnilo sklep tega sodišča pod
opr. št. St 30/99-5 z dne 15. 6. 1999 v
3. točki tako, da se imenuje sedemčlanski
upniški odbor.

Poleg prvotno imenovanih članov up-
niškega odbora se v upniški odbor imenuje-
ta tudi:

– Nova  Ljubljanska  banka,  d.d.,  Trg
republike 2, Ljubljana,

– Občina  Kamnik,  Glavni  trg  24,
Kamnik.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 1999

St 26/99 S-11069
To sodišče je s sklepom St 26/99 dne

2. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Soča-oprema, proizvodnja in
prodaja rehabilitacijskih pripomočkov,
d.o.o., Linhartova 51, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
dreja Razdriha, odvetnika iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 11. 1999 ob 10.30, soba 352
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 1999

St 89/98 S-11070
To sodišče je s sklepom St 89/98 dne

1. 9. 1999 ustavilo postopek prisilne po-
ravnave zaradi umika predloga ter z istim
sklepom začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Litostroj Holding, d.d., Ljubljana,
Litostrojska 40.

Za stečajnega upravitelja se imenuje do-
sedanjega upravitelja prisilne poravnave Bo-
jana Klenovška, odvetnika iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh

izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Upnike, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili na oklic za sklenitev zgoraj ustavlje-
ne prisilne poravnave, se obvešča, da se
njihove prijavljene terjatve štejejo za že pri-
javljene tudi v tem stečajnem postopku. Na-
vedeni upniki pa lahko svoje prijave dopol-
nijo še glede obresti za čas od dneva začet-
ka postopka prisilne poravnave do dneva
začetka tega stečajnega postopka. Glede
navedenih upnikov, ki prvotnih prijav ne bo-
do dopolnili, se stečajnemu dolžniku nala-
ga, da sam izračuna in upošteva še obresti
za čas od začetka postopka prisilne porav-
nave do začetka stečajnega postopka.

Glede eventualnih ločitvenih in izločitve-
nih pravic je potrebna nova prijava.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 3. 2000 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 9.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 1999

St 10/99-6 S-11071
To sodišče je na seji senata dne 1. 9.

1999 pod opr. št. St 10/99 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Marin,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Ulica Slavka Gruma 10, Novo
mesto, se začne in zaključi, ker premože-
nje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo
stroškov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Marin, podjetje za notranjo in zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Ulica Slavka Gruma 10, Novo
mesto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 9. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-11026
Svet Centra za socialno delo Maribor

razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo

Maribor
za dobo štirih let.
Za direktorja Centra za socialno delo je

lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje:

– ima višjo ali visoko šolo, ki izobražuje
za socialno delo,

– visoko šolo psihološke smeri, peda-
goške smeri in njenih specialnih disciplin –
upravno-pravne in sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.

Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po
objavi na naslov: Center za socialno delo
Maribor, Dvorakova ulica 5, z oznako “za
razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave.

Center za socialno delo Maribor

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Ob-11041
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zdravila skupine D v vred-
nosti ca. 280,000.000 SIT, realizirano 1. 1.
1999 do 31. 12. 2000.

3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

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

5.
Splošna bolnišnica Jesenice

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

Razveljavitev

Št. VOD-02/99/R Ob-11285
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, razveljav-
lja postopek oddaje javnega naročila za do-
bavo plinskega viličarja, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 58-59 z dne 23. 7.
1999, Ob-8002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Ob-11045
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec H.C. Andersen, Rašiška 7,
Ljubljana, št. telefaksa 061/575-363.

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

3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na dva dostavna mesta: Vrtec H.C. Ander-
sen, Rašiška 7 in Vrtec H.C. Andersen, eno-
ta Lastovica, Derčeva 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago - ži-
vila, po naslednji specifikaciji:

1. mleko in mlečni izdelki -
12.479,05 kg in 29.840 l,

2. meso in mesni izdelki -
14.646 kg,

3. ribe in konzervirane ribe -
1.069,1 kg,

4. jajca - 32.530 kom,
5. olja - 2.700 l,
6. zelenjava in suhe stročnice -

38.328 kg,
7. konzervirana zelenjava -

2.691 kg,
8. sveže sadje - 27.173 kg,
9. konzervirano sadje - 1.548 kg,
10. sadni sokovi in sirupi - 8.687 l,
11. žita, mlevski izdelki in testeni-

ne - 7.385 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa -

1.640 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo -

12.496,8 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi -

2.044 kg,
15. ostalo prehrambeno blago -

6.430 kg in 542 l.
Količine posameznih živil so opredelje-

ne v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo na del razpisa-
nega javnega naročila (skupine živil ali po-
samezna živila). Naročnik si pridržuje pra-
vico, da za posamezno skupino izbere več
dobaviteljev.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
48,452.015 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
9,175.904 SIT,

2. meso in mesni izdelki -
17,097.199 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 473.700
SIT,

4. jajca - 666.865 SIT,
5. olja - 787.650 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice -

4,102.782 SIT,
7. konzervirana zelenjava - 737.321

SIT,
8. sveže sadje - 4,875.482 SIT,
9. konzervirano sadje - 472.265 SIT,

10. sadni sokovi in sirupi - 1,571.155
SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine -
1,367.431 SIT,

12. zmrznjeni izdelki iz testa -
619.920 SIT,

13. kruh in pekovsko pecivo -
3,496.997 SIT,

14. slaščičarski izdelki in keksi -
1,309.727 SIT,

15. ostalo prehrambeno blago -
1,697.617 SIT.

4. Datum dobave: sukcesivna dobava,
začetek 1. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 30. 11.
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu naročnika Vrtec H.C. Andersen,
Rašiška 7, 1000 Ljubljana, tajništvo, tel.
061/575-363.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro,
do vključno 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije je 10.000 SIT, davek
je vštet v ceno. Plačilo v gotovini ob prevze-
mu dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele oziroma bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov naročnika Vrtec H.C. Ander-
sen, Rašiška 7, 1000 Ljubljana, tajništvo.
Prevzemnica tajnica je Viktorija Jenko, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 8.
in 10. uro.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob
15. uri na naslovu naročnika Vrtec H.C. An-
dersen, Rašiška 7, Ljubljana, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, plač-
ljivo na prvi poziv v višini 1% ponudbene
vrednosti. Bančna garancija mora biti ve-
ljavna do 15. 11. 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 javnih zavodih.
Plačilni rok je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je se-
stavni del razpisne dokumentacije. Izbrani
ponudnik mora najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe predložiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 1% pogodbene
vrednosti. Bančna garancija mora biti ve-
ljavna do 1. 12. 2001.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe,
ki predložijo popolno ponudbo. Ponudbena
dokumentacija mora vsebovati:

– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),

– izpolnjen obrazec ponudbe - predra-
čuna,

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji za dejavnost, v katero sodi iz-
vajanje javnega naročila,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– odločbo o registraciji objekta pri Vete-
rinarski upravi RS (ponudniki živil živalskega
izvora),

– izjava ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidaciji (pravne
osebe),

– izjava, da vodstveni delavci ponudnika
v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– izjava, da proti ponudniku ni bila izda-
na pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost v dejavnosti,

– bilanco stanja in uspeha v zadnjem le-
tu (pravne osebe),

– originalni obrazci BON1 in BON2 sku-
paj ali BON3 (pravne osebe),

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjena s strani pristojne davčne uprave
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto (samostojni podjetniki),

– katastrski dohodek (fizične osebe),
– dokazila pristojnih organov, da ima

ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane davke in prispevke, določene z zako-
nom,

– izjava ponudnika, da se strinja z vsebi-
no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji,

– izjava o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjava o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pododbe,
– druge izjave in zahtevane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti

kot originale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba skupaj
s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 45
dni od dneva javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ob zah-
tevani kakovosti, najnižja cena, celovitost
ponudbe, plačilni rok, reference ponudnika
in posebne ugodnosti. Merila so navedena
po vrstnem redu, tako da ima prvo merilo
največjo težo in naprej po padajočem vrst-
nem redu.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu na-
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ročnika Vrtec H.C. Andersen, Rašiška 7,
Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 10. uro, do pet dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna
oseba je vodja prehrane in zdravstveno-hi-
gienskega režima Branka Tancar, tel.
575-363 in 575-088.

Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečatenih kuvertah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba -
javni razpis brez omejitev za dobavitelje
živil“ in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 10. 1999.

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

čilo: ni bil objavljen.
Vrtec H. C. Andersen

Št. 151/99 Ob-11046
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad ljubljanskih ob-
čin, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, faks:
301-478.

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

3. a) Kraj dobave: območje Mestne ob-
čine Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: ca. 50 stanovanj.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za kompletno dobavo
blaga, lahko pa tudi za dobavo le dela zah-
tevanega blaga. Minimalna količina v po-
nudbi ponujenega blaga je ena stanovanj-
ska enota.

č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
670,000.000 SIT.

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

va polovica leta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

meseca maja oziroma junija leta 2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad ljubljanskih občin, Zarniko-
va 3, Ljubljana (soba št. 317 v III. nad-
stropju).

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 11. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije skupaj z davkom na dodano vrednost
znaša 30.000 SIT in se plača na žiro račun
naročnika, št. 50100-849-897237. Polož-
nico za plačilo razpisne dokumentacije dobi
zainteresirana stranka pri naročniku, soba
št. 317/III. Pri dvigu razpisne dokumentaci-
je se mora interesent za sodelovanje na
predmetnem javnem razpisu izkazati z do-
kumentom (virman, položnica,....), iz kate-
rega je razvidno plačilo razpisne dokumen-
tacije.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo oddane osebno ali bodo
prispele po pošti najkasneje do 18. 10.
1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudba za predmetno jav-
no naročilo se pošlje priporočeno po pošti
v zapečateni kuverti na naslov: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljub-
ljana, ali se odda osebno v vložišču naročni-
ka na istem naslovu.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 10. 1999
ob 13. uri v sejni sobi, v tretjem nadstropju
Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponujene-
ga blaga, s trajanjem veljavnosti od 18. 10.
1999 do 17. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določilom
3. člena kupoprodajne pogodbe bo kupec
(naročnik) kupnino plačal prodajalcu (po-
nudniku) na naslednji način:

– 30% najkasneje v roku 30 dni od skle-
nitve kupoprodajne pogodbe,

– 30% po pridobljenem uporabnem do-
voljenju,

– 20% po kvalitativnem prevzemu in
– 20% po oddanem predlogu za vpis v

zemljiško knjigo.
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:
zahteva se, da je ponudnik pravna oseba.
Ponudnikova finančno - poslovna in tehnič-
na sposobnost bo preverjena na podlagi
dokazil, ki jih bo naročniku predložil v okviru
ponudbene dokumentacije.

13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena, ki je sestavljena iz

vrednosti komunalno opremljenega zem-
ljišča in vrednosti graditve – 40%,

– rok izročitve – 2%,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik – 3%,
– kvalitativni kriteriji:
· za objekt – 9,3%,
· za stanovanja – 21,7%,
– kvantitativni kriteriji:
· za objekt – 4,8%,
· za stanovanja – 11,2%,
– gospodarjenje v času življenjske

dobe:
· za objekt – 2,4%,
· za stanovanja – 5,6%,
skupaj: 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: 28. 5. 1999.
17.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin

Št. 2381/99-NŠ Ob-11087
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: poslovni informacijski
sistem javnega podjetja Elektro Ljubljana,
d.d., Kotnikova ulica 9, 1000 Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: univerzalno ožičenje ka-
tegorija 5.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo samo celovite ponudbe.

d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 20,000.000 SIT.

e)
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za takojšnjo dobavo
oziroma najkasneje 60 dni od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
najkasneje v roku 60 dni od podpisa po-
godbe.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 17. 9. 1999
do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna  dokumentacija
bo na razpolago za plačilo 12.000 SIT na
žiro račun Elektro Ljubljana, št.
50102-601-90004.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 1. 10. 1999 do 14.
ure, ponudbe, oddane po tem roku, ne bo-
do upoštevane.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Prijava naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis - Ponudba za
izgradnjo univeralnega ožičenja - Ne od-
piraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 1999, ob
9. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS, oziroma samostojni podjetniki pri-
glasitveni list DURS-a, ne starejši od 30 dni
od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3, oziroma
davčna odmera samostojnega podjetnika
za leto 1998, ne starejše od 30 dni od te
objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

– dokazilo, da je ponudnik v obdobju
1998/99 dobavil mrežno računalniško
opremo vsaj trem javnim podjetjem ali pro-
računskim porabnikom,

– dokazilo, da je ponudnik v obdobju
1998/99 izdelal vsaj eno računalniško mre-
žo z najmanj 200 priključnimi mesti,

– dokazilo, da ima redno zaposlene naj-
manj tri certificirane sistemske inženirje za
področje računalniških omrežij,

– izjavo, da nudi garancijo najmanj 10
let za ožičenje in izvedbo del, ki so predmet
javnega razpisa,

– izjavo, da bo ponujeno blago, ki je
predmet javnega razpisa, ustrezalo vsem
standardom in atestom, ki so obvezni za to
vrsto blaga v RS,

– izjavo, da se bodo vsi preizkusi oziro-
ma meritve univerzalnega ožičenja izvedle
skladno s standardi TIA/EIA 568A/568B,
ISO/IEC 11801, oziroma EN 50173, ali
ustreznih, v RS veljavnih, standardih in pri-
poročilih.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo mrežne opreme poslovnemu informa-
cijskemu sistemu javnega podjetja Elektro
Ljubljana d.d.,

– dobavni rok,
– število priključnih mest, izvedenih v ob-

dobju 1998/99,
– certifikat ISO 9001.
15. Morebitne  druge  informacije  o

naročilu: navedene so v razpisni dokumen-
taciji. Naročnik bo posredoval le pisna po-
jasnila na pisne zahtevke, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane do
24. 9. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo ni bil objavljen.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 307/2 Ob-11089
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: fco RTP Pivka, zmon-
tirano in preizkušeno na temelju.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 energetski transforma-
tor za RTP Pivka 110/20 kV (podrobnejši
opis blaga in tehnične značilnosti so v razpis-
ni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora predložiti ponudbo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi do-
kazila o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije, na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, 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 23. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT, skupaj 11.900 SIT, ponudniki porav-
najo z virmanom na rač.št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
- št. Objave v Ur. l. RS, s pripisom razpisna
dokumentacija – transformator.

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 13. 10. 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 13. 10. 1999
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primor-
ska, 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 viši-
ni 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
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
blaga – transformatorja za RTP Pivka
110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.

12. 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: zahteve, navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 13. oktobra
1999 od 11. ure do 8. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena, rok in način plačila, rok do-
bave blaga, reference in druge posebne
ugodnosti.

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.

Št. 40305-0116/99 Ob-11123
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova os-
novna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-
ti: zunanja oprema pri novi osnovni šoli
Brinje v Grosupljem.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz točke 3. (a).

(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
11,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma

dobave je november 1999.
5. Predvideni rok dokončanja del oziro-

ma dobave pa januar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Per-
me, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 24. septembra
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): material-
ne stroške dokumentacije v višini 5.000 SIT
kandidati plačajo pri blagajni Občine Gro-
suplje ali na žiro račun proračuna Občine
Grosuplje št. 50130-630-810272 sklic
1111.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 11. oktober 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dosta-
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viti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti do-
stavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: zunanja oprema pri novi šoli Brin-
je v Grosupljem - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisnega roka, bo naročnik zavr-
nil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

8. Odpiranje ponudb bo 11. oktobra
1999 ob 9. v sejni sobi Občine Grosuplje
(II. nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem od-
piranju ponudb, morajo ob pričetku javne-
ga odpiranja predložiti komisiji pisno poob-
lastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
morajo ponudniki v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% vrednosti javne-
ga razpisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 11. oktober 1999
po 8.30.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del

20%,
– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri

ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
določiti eventuelno manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od podpisa pogodbe ter sam
izbrati podizvajalca, v kolikor ne bo soglašal
s podizvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj
sam. V navedenih primerih ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti občine Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje, do vključno 15. avgusta
1999. Odgovori, pomembni za vse ponud-
nike, bodo poslani na naslove vseh ponud-
nikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa
naj kandidati zaprosijo projektanta Arhé, In-
ženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Robert
Potokar, tel. 061/221-226.

16.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 2. julija 1999 pod
številko 40305-0116/99, Ob-6164, obja-
va o izidu pa dne 10. septembra 1999.

Občina Grosuplje

Št. 403-4/99 Ob-11124
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tele-
faks 061/178-5596.

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

3. (a) Kraj dobave: lokacije pravosodnih
organov na področju Republike Slovenije.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kabineti sodniški/tožilski, re-
ferenti.

Natančne količine so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

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

21. 10. 1999 do 15. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba
II/66, tel. 178-5209, med 12. in 14. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 9. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 10. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana; v
primeru osebne predaje na isti naslov - vlo-
žišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 10. uri v prostorih Mini-
strstva za pravosodje.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa - že
ob predložitvi ponudbe

(b) bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% od pogodbene vrednosti -
ob predložitvi ponudbe le izjava banke, da
bo izdala navedeno garancijo,

c) bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od pogodbe-
ne vrednosti - ob predložitvi ponudbe le
izjava banke, da bo izdala navedeno garan-
cijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: kupnina bo plačana v
roku od 30 do 60 dni po prejemu računov
in s strani odgovorne osebe pravosodnih
organov podpisanih in žigosanih dobavnic.
Računi in dobavnice so izdani ločeno glede
na lokacije pravosodnih organov.

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

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

· dokazila o veljavni registraciji ponudni-
ka za dejavnost, ki je predmet javnega naro-
čila:

– za pravne osebe (gospodarske
družbe):

a) originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,

b) odločba upravnega organa izdana v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti;

– za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan  s  strani  pristojnega  Davčnega
urada RS;

· dokazila o finančni situaciji ponudnika:
– za pravne osebe (gospodarske

družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, od katerih BON-2 in
BON-3 ne smeta biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, BON-1 pa mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno ob-
dobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno;

– za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davč-
nega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno;

– ter druga potrdila in izjave razvidne iz
razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): - cena
60%:pri ceni bo strokovna komisija ocenje-
vala tako, da bo najnižjo ponudbo ocenila s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:
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Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena);
V primeru, da bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami,

– garancijski rok 20%: strokovna komi-
sija bo ocenila najvišji garancijski rok s 100
točkami, vsaka ponudba s krajšim garancij-
skim rokom pa po naslednji enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija),
– reference, ki jih nudi naročnik z naslo-

va javnih razpisov 10%, pri referencah iz
naslova javnih razpisov, ki se nanašajo na
državne organe, bo strokovna komisija oce-
njevala tako, da bo največje število referenc
ocenila s 100 točkami, nato pa vsako nižje
število in vrednost referenc po enačbi:

Tr=100-((Rn-Rm)/Rn)100
(Rn-najvišje reference, Rm-manjše refe-

rence)
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku 10%: pri ocenjevanju drugih
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,bo
strokovna komisija ocenila najvišje ugodno-
sti s 100 točkami, nato pa po naslednji
enačbi:

Tu=100-((Un-Um)/Un)100
(Un-največ ugodnosti, Cm-manj ugod-

nosti).
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, z ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, 0,2 za
garancijske roke, 0,1 za reference in 0,1 za
druge ugodnosti.

15., 16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 586/99 Ob-11178
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/13-12-082,
faks 13-12-237.

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

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

trebno dobaviti: ehokardiografski aparat.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava december 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 9. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna številka
56-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 10. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000

Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za JR – Ehokardio-
graf/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih me-
sečnih obrokov.

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:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 4. 10. 1999
po 11. uri.

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

– cena – 35%,
– kvaliteta – 25%,
– poprodajne storitve – 30%,
– reference ponudnika – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 3/99 Ob-11180
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/13-12-082,
faks 13-12-237.

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

3. (a) Kraj dobave: naročnik (ZDL – ordi-
nacije).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 10 stomatoloških enot
(9 enot s 4 biči, 1 enota s 3 biči).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

1. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 9. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna številka
55-280-86.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za JR – ZS3/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih me-
sečnih obrokov.

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:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 1. 10. 1999
po 11. uri.

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

– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 15%,
– boniteta ponudnika – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-11182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, faks 066/320-44.

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

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

trebno dobaviti:
– 1019 kosov; plastični zabojniki za

odpadke, volumna 240 l,
– 745 kosov; plastični zabojniki za

odpadke, volumna 1100 l,
– 588 kosov; plastični zabojniki za

odpadke, volumna 120 l,
– 4528 kosov; plastične posode za

odpadke, volumna 10 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bavljajo se plastični zabojniki, ki tvorijo en
sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila znaša 35,000.000
SIT brez DDV.

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

cesivna dobava.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
do konca decembra 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 4. 10. 1999 za
11.900 SIT vključno z DDV.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Koper,
d.o.o. – s.r.l., na št. 51400-601-10953, pri
Agenciji za plačilni promet Koper in zraven
navesti davčno številko in če je ponudnik
davčni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 10. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., tajništvo, Ul. 15. maja 4, 6000 Ko-
per.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l., upravna stavba – sejna soba,
odpiranje vodi Danica Škerbec, dipl. inž.
kem., Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.

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

– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),

– garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih del (velja za izbranega ponudnika),

– garancija za vrnitev predplačila (velja
za izbranega ponudnika, če želi avansno
plačilo).

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: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana cena
in druga merila, ki bodo specificirana v raz-
pisni dokumentaciji, ne bodo pa upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1.

16., 17.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-11183
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-609.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, 1001 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava in dobava kom-
paktnih toplotnih postaj:

– 20 kosov KTP 30 kW brez bojlerja,
– 7 kosov KTP 30 kW z bojlerjem 50 l,
– 30 kosov  KTP 30 kW  z  bojlerjem

130 l,
– 15 kosov KTP 100 kW,
– 2 kosa KTP 150 kW,
– 2 kosa KTP 250 kW.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

predvideni datum dobave je od 2. 11. 1999
do 17. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
17. 11. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, 1001 Ljubljana, soba P3.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 9. 1999
do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
RIS-71-99. Vplačilo je možno tudi na
blagajni JP Energetika Ljubljana, Verovško-
va 70.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p. p.
2374, 1001 Ljubljana ali osebno v Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana, soba P3.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo do 24. 11.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 30. 9. 1999 do
10. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 1889-609, kontakt-
na oseba je Srečko Trunkelj.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-11184
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-92-09,
061/188-92-19.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava plinskega vili-
čarja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni datum dobave je 23. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

23. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, III. nadstrop-
je, tajništvo glavnega direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. VOD-02/99/1. Vplačilo je mož-
no tudi na blagajni JP Energetika Ljubljana,
Verovškova 70. Znesek plačila razpisne do-
kumentacije vključuje 19% davek na doda-
no vrednost.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 30. 9. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p. p.
2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, III. nadstropje.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, pritličje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo do 16. 11.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 30. 9. 1999 do 10.
ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 188-92-19, kon-
taktna oseba je Silvester Koren.

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

čilo je bil objavljen dne 23. 7. 1999, pod
št. Ob-8002, objava o razveljavitvi pa dne
10. 9. 1999.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-11193
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ravne na Ko-
roškem, Ravne na Koroškem, tel.
0602/21-610.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža pre-
težno netipske pohištvene opreme za
zdravstveno postajo v Črni na Ko-
roškem.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, taj-
ništvo, Ob suhi 11, Ravne na Koroškem.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
51830-603-33049.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ravne na
Koroškem, tajništvo, Ob suhi 11, 2390 Rav-
ne na Koroškem.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ravne na Koroškem – sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: s pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: s pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

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

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): nižja
cena, kvaliteta, ugodnejši plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tajništvo Zdravstvenega doma.

16., 17.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

Ob-11194
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor, tel.
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 rezervoarji
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor (po lokacijah).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lah-
ko, 130.000 l.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,476.000 SIT.

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

bava bo sukcesivna v obdobju od 15. 10.
1999 do 30. 6. 2000, z možnostjo podalj-
šanja za eno leto.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, Maribor, pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 9. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z vključenim
DDV, na ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, št. 51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 10. 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:
4. 10. 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 vrednosti naročila
oziroma 847.600 SIT, veljavnost bančne
garancije do 17. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 17. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
90%, plačilni pogoji 10%.

15., 16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Št. 9/99 Ob-11197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: pnevmatska dvigala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 11. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 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, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo: 10.000 SIT na ži-
ro račun: RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 10. 1999 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, odde-
lek za investicije (Marjana Žagar), Trg revo-
lucije 12, Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 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 v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 10. 1999.

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

– cena ponujene opreme – do 45 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– dobavni rok – do 10 točk,
– možnost kompenzacij – do 5 točk,
– fiksnost cen – do 5 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku v času razpisa, vsak
dan od 10. do 12. ure po tel. 0601/43-704
int. 368.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
RTH, Trbovlje, d.o.o.

Št. 404-08-118/99 Ob-11198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posamezni artikli za
službene, svečane in ostale uniforme:
suknjiči, hlače, krila in pokrivala.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 14,5

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

1999 oziroma do dokončne izvedbe po-
slov.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. novembra 1999 ali v 45 dneh od
prejema osnovne tkanine oziroma v 30 dneh
od odvzema mer.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-

nistrstvo za obrambo RS, uprava za logi-
stiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna
za javne razpise, tel. 061/171-25-86, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 10. 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 35A/99), na žiro račun št.
50100-637-55216. Ponudniki, ki se dru-
gič prijavljajo na razpis, so plačila opro-
ščeni.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no predložiti:

1. Dokazilo o vplačilu (vsebovati mo-
ra naslednje podatke: navedba polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. javne-
ga razpisa, sklic na št. ) ter

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 10. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, Ljublja-
na. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
BO 35A/99 –Za dobavo posameznih arti-
klov za službene, slovesne in druge unifor-
me pripadnikov SV”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1999 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti 3%
od ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti več svoje ponudbe od 4. 10.
1999 od 12.01 dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe – za popolno ponudbo se
šteje ponudba, ki ima:

a) dokumente, ki jih izdajajo uradne in-
stitucije in so lahko fotokopije, vendar na-
ročnik lahko pred izborom zahteva original-
ne dokumente ali overjene s strani notarja:

1. dokazilo pristojnega organa o regi-
straciji ponudnika za dejavnost (za pravne
osebe) oziroma potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov za opravljanje de-
javnosti (za s.p.), v katero sodi izvajanje jav-
nega naročila in ki na dan odpiranja ponudb
ni starejše od 30 dni,

2. odločba pristojnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti (za pravne osebe)
oziroma priglasitveni list in obrtno dovolje-
nje (za s.p.), v katero sodi izvajanje javnega
naročila.

3. BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
izdane s strani Agencije za plačilni promet,
na dan odpiranja ponudb BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 30 dni, oziroma
davčna napoved.

4. dokazilo pristojnega organa, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-

nave davke in prispevke, določene z zako-
nom, ne starejše od 30 dni,

5. bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, ve-
ljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb,

6. bilanca stanja in uspeha za leto
1998,

b) ostale izjave in vpisane zahtevane po-
datke ter zahteve, ki morajo biti na original-
nih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
podpisane in požigosane:

1. izpolnjeno povabilo k oddaji po-
nudbe,

2. izjava ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo,

3. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe,

4. izjava banke, da bo v primeru skle-
nitve pogodbe izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla, brezpogojno plačljivo
na prvi poziv, brez ugovorov naročnika ga-
rancije, v višini 3% pogodbene vrednosti, ki
bo veljala vsaj še 10 dni po dokončni izved-
bi posla,

5. priložene zahtevane vzorce, ozna-
čene v predelu (C6),

6. izpolnjen list izobrazbene struk-
ture,

7. izpolnjen list referenc ponudnika,
8. izpolnjen list tehnično tehnološke

opremljenosti,
9. označba urejenosti službe kako-

vosti,
10. vpisane cene za vse artikle v sku-

pini oziroma podskupini,
11. podpisana izjava glede dobavne-

ga roka,
– izločilni kriteriji – posebni pogoji: iz

obravnave bodo izločene ponudbe ponud-
nikov, ki nimajo vsaj 3 zaposlenih (za prav-
ne osebe) oziroma nimajo vsaj 2 zaposlena
izrač. iz št. dni zaposlitve (za s.p.), na podla-
gi BON obrazcev ali davčne napovedi in ki
nimajo vpisane cene za vse artikle v prijav-
ljeni skupini ali podskupini (D1)!

– ocenjevalni kriteriji-ponderji: tehnič-
no tehnološka opremljenost 0,10, cena
0,40, reference 0,20, urejenost sistema ka-
kovosti 0,05, vzorec 0,25; ocene bodo v
intervalu od 1 do 10, pri čemer je 1 najslab-
ša, 10 pa najboljša.

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

čilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999, pod
št. 404-08-490/99 Ob-4826.

Ministrstrstvo za obrambo

Ob-11199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska ul. 30, Slovenska Bistrica, faks
062/811-903.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska ul. 30, Sloven-
ska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: urgentno reševalno vo-
zilo.
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(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

15. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Parti-
zanska ul. 30, Slovenska Bistrica, tajništvo,
tel. 062/8447-303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT se plača
na račun št. 51810-603-33759.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ul. 30, 2310 Sloven-
ska Bistrica, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 1999 ob 11. uri, Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 30, Slo-
venska Bistrica (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 15. 12. 1999 in izjavo ban-
ke, da bo ponudnik dobil garancijo za do-
bro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za
čas od podpisa pogodbe do realizacije na-
bave v skladu z razpisnimi pogoji.

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 iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (27. 9. 1999 do 11. ure).

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

– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok in servisiranje.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: lahko dobi ponudnik v Zdravstvenem
domu Slovenska Bistrica, Partizanska ul.
30, Slovenska Bistrica, pri Andreju Hudinu
tel. 062/844-720.

16., 17.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-11201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/129-6315.

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

3. (a) Kraj dobave: HE Solkan, Soška ce-
sta 44, Solkan.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rekonstrukcija hidravlič-
nega pogona dvojnih kljukastih zapor-
nic na jezu HE Solkan.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: naročnik se lahko poteguje za iz-
vedbo celotne rekonstrukcije hidravlične
opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

terial dobavljen v letu 1999, dela naj bi se
začela v avgustu leta 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/129-6310.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 22. 9. 1999 med 9. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plači-
lo za razpisno dokumentacijo z virmanom
na žiro račun št.: 52000-601-24191,
Agencija za plačilni promet v višini 5.950
SIT (znesek vključuje tudi davek na doda-
no vrednsot).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 1999 ob
12. uri na naslovu Soške Elektrarne, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, prvo nadstropje, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% od ponudbene vred-
nosti v obliki bančne garancije za resnost
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dnevu dobave.

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:
registracija podjetja, tekoče plačilo dav-
ščin, izjava o izpolnjevanju formalnih in teh-
ničnih pogojev s pooblastilom, potrjena
bančna garancija za resnost ponudbe itd.
Podrobneje so sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 11. 1999.

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

1. ponudbena cena – 60%,
2. kvaliteta – 30%,

3. plačilni pogoji – 5%,
4. reference – 5%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj, ponudba” in št. objave v Uradnem listu
RS, naveden mora biti tudi predmet javnega
razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika je
Otokar Pavlin, tel. 065/129-6344 ali Gre-
gor Vidič.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-11203
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/129-6310.

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

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Erjav-
čeva 20.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava pet osebnih vo-
zil:

a) dve osebni vozili z močjo do 100 kW,
b) dve osebni vozili z močjo do 100 kW,
c) eno osebno vozilo s prostornino do

1.800 cm3 in močjo 110 kW.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za posamezne
dele naročila. Posebej se lahko poteguje
za:

a) dve osebni vozili z močjo do 100 kW,
b) dve osebni vozili z močjo do 100 kW,
c) eno osebno vozilo s prostornino do

1.800 cm3 in močjo 110 kW.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
ad a) 7,000.000 SIT,
ad b) 6,000.000 SIT,
ad c) 3,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/129-6310.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 21. 9. 1999 med 9. in
13. uro.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob
12. uri na naslovu Soške Elektrarne, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, prvo nadstropje, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
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snost ponudbe: 5% od ponudbene vred-
nosti v obliki bančne garancije za resnost
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dnevu dobave.

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:
registracija podjetja, tekoče plačilo dav-
ščin, izjava o izpolnjevanju formalnih in teh-
ničnih pogojev s pooblastilom, potrjena
bančna garancija za resnost ponudbe itd.
Podrobneje so sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 10. 1999.

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

1. ponudbena cena – 40%,
2. varnost vozila – 10%,
3. tehnične karakteristike – 40%,
4. garancija (na motor, barvo, prerja-

venje) – 10%.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši. Natančnejša opredelitev posa-
meznega merila je navedena v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj, ponudba” in št. te objave, naveden mora
biti tudi predmet javnega razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika je
Jadranka Lužnik, univ. dipl. org., tel.
065/129-6362.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-11205
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgu-
sta 5, Zagorje ob Savi, faks 0601/64-011.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev, naročnik si pridržuje pravico da ne iz-
bere nobenega od ponudnikov.

3. (a) Kraj dobave: telovadnica Osnovne
šole Tone Okrogar, Zagorje ob Savi, po-
družnična šola Kisovec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pomična in nepomična
oprema telovadnice s pomožnimi pro-
stori.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ta-
koj po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
pooblaščencu investitorja IN-TACT, d.o.o.,
C. 20. julija 2c, Zagorje ob Savi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob predložitvi potr-
dila o plačilu 10.000 SIT nevračljivega zne-
ska na žiro račun IN-TACT, d.o.o., št.
52720-601-12900.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: ponudbe mora-
jo prispeti najkasneje do 30. 9. 1999 do
11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: IN-TACT, d.o.o., C. 20. juli-
ja 2c, 1410 Zagorje ob Savi. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999 ob 12.
uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, C.
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponud-
nik predložiti bančno garancijo prvorazred-
ne banke v višini 10% razpisane vrednosti.
Trajanje garancije 95 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila
skladno s pravilnikom o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 91/98 in 9/99).

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 9. 1999.

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 se dobijo na pisna
vprašanja: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c,
Zagorje ob Savi (kontaktna oseba Ludvik
Fain, univ. dipl. inž. arh., tel. 0601/64-083
ali 041-650-806).

Pisne odgovore dobijo vsi ponudniki.
16., 17.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 216/99 Ob-11206
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodni muzej Slovenije, Prešernova
20, Ljubljana, 061/1221-882.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Prešerno-
va 20.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema Knjižnice Narod-
nega muzeja Slovenije, in sicer:

A) notranja oprema knjižnice (oprema za
hranjenje knjižničnega gradiva, pisarniška
oprema za zaposlene in obiskovalce...),

B) tehnična oprema (računalniška op-
rema...),

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: pred-
met javnega naročila je razdeljen v dve sku-
pini, dobavitelj se lahko poteguje za naroči-
lo posamezne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
133,900.000 SIT.

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

A) notranja oprema knjižnice:
109,500.000 SIT,

B) tehnična oprema: 24,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno do avgusta 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
rodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljub-
ljana, tel. 061/1264-098, faks
061/221-882.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:na žiro račun Narodnega
muzeja Slovenije št. 50100-603-40087, in
sicer:

A) za razpisno dokumentacijo notranje
opreme 25.000 SIT,

B) za razpisno dokumentacijo tehnične
opreme 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Narodni muzej Slovenije,
Prešernova 20, Ljubljana, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 1999
ob 10. uri v čitalnici Narodnega muzeja Slo-
venije, Prešernova 20, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od ocenjene vrednosti izbrane
skupine naročila, veljavna do 11. 12. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena 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.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Miro Vu-
te, univ. dipl. prav.

16., 17.
Narodni muzej Slovenije

Ob-11208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, tele-
faks 0601/26-293.
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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: Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema za športno dvo-
rano Polaj v Trbovljah, in sicer:

– plezalna stena,
– semafor,
– koši.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga za vsako pozicijo
posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
za vse pozicije znaša 13,000.000 SIT.

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

– plezalna stena 9,000.000 SIT,
– semafor 2,500.000 SIT,
– koši 1,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pred-

videni datum dobave je december 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

predvideni datum zaključka dobave je
25. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b,
Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dokumentacijo je potreb-
no plačilo 20.000 SIT, na žiro račun št.
52700-601-10264.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 27. 9. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo na
naslov Rudis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije
25b, Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 27. 9. 1999 ob
10. uri v sejni sobi Občine Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe je ponudnik
dolžan priložiti ponudbi bančno garancijo v
višini 10% vrednosti razpisanih del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo izvedenih del bo
izvršeno na podlagi potrjenega računa po
dobavi. Ostalo je definirano v razpisni doku-
mentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom oziroma izbranimi ponudniki bo
sklenjena 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:
zahtevana dokazila po razpisni dokumenta-
ciji mora ponudnik priložiti ponudbi.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
mora biti vsaj 60 dni od dneva oddaje po-
nudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril je razviden iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse druge informacije o naročilu so na
razpolago pri naročniku ali pooblaščenem
inženiringu, to je Rudis, d.d., Trbovlje, tel.
0601/26-222 int. 353.

16., 17.
Občina Trbovlje

Št. 12/99 Ob-11210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

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

trebno dobaviti:
– računalniška oprema,
– prenosni računalniki.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– računalniška oprema – 9,000.000

SIT,
– prenosni računalniki – 1,300.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ok-

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

29. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Lilijana Vrho-
vec, soba št. 19, tel. 177-96-87, faks
177-97-13.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
1. 10. 1999 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR-B7/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 10. 1999 do 13. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za dobavo računal-
niške opreme – JRB7/99”. Ovitek ponud-
be mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil od-
piran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, kontaktna oseba
Marjeta Bambič, soba številka 29, I. nad-
stropje, tel. 177-96-20, faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 1999 ob
9. uri v sejni sobi št. 51, II. nadstropje na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana. Na odpiranju ponudb lahko sodeluje-
jo samo predstavniki ponudnikov s pisnim

pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji od-
dali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik od pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ

3 mesece (Registrsko sodišče),
3. od notarja overjena kopija odločbe

o opravljanju dejavnosti stara največ 3 me-
sece,

4. potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (izpostava DURS),

5. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče)

6. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP),

7. reference ponudnika s področja
razpisane opreme,

8. servisna mreža,
9. ponudbena cena,
10. garancijski rok,
11. rok plačila,
12. ponudbene cene za razpisano ra-

čunalniško opremo,
13. izjava o usposobljenosti ponud-

nika,
14. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
15. izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku,

16. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

17. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– računalniška oprema:
– cena – 60%,
– garancijski rok – 10%,
– rok plačila – 10%,
– reference – 10%,
– usklajenost z obstoječo opremo –

10%;
– prenosni računalniki:
– cena – 60%,
– garancijski rok – 10%,
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– rok plačila – 10%,
– reference – 10%,
– usklajenost z obstoječo opremo – 10%.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 16. 7. 1999 pod št.
JR B4/99, objava o izidu pa dne 10. 9.
1999.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 1142/99 Ob-11212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Črnuče, Dunajska 400, Ljublja-
na Črnuče.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Črnuče, Dunaj-
ska 400, Ljubljana, Črnuče.

(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 zelenjava

in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,021.692 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
3,473.850 SIT,

2. meso in mesni izdelki –
12,302.200 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
610.550 SIT,

4. jajca – 475.000 SIT,
5. olja in izdelki – 841.930 SIT,
6. sveža zelenajva in sadje –

5,694.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,249.599 SIT,
8. sadni sokovi – 780.880 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

811.745 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

182.150 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,154.104 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,445.684 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: Vr-
tec Črnuče, Dunajska 400, Ljubljana Črnu-
če – v tajništvu vrtca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št. 50102-603-48358.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Črnuče, Dunajska
400, 1231 Ljubljana Črnuče – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca
črnuče, Dunajska 400, Ljubljana Črnuče.

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 veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 15. 11. 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 podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe 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: 8. 10. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 8 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 – 3 točke,
– 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
Vrtec Črnuče, Dunajska 400, Ljubljana Čr-
nuče – pri vodji prehrane Mojci Zupan Štan-
te ali pri pomočnici ravnateljice Sonji Tomc,
na tel. 061/373-383, faks 061/161-21-34.

16., 17.
Vrtec Črnuče

Ob-11216
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14,
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Čr-
tomirova 14, Ljubljana.

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

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. dietetični izdelki,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 35,931.015 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
3,948.480 SIT,

2. meso in mesni izdelki –
13,359.200 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
762.350 SIT,

4. jajca – 562.400 SIT,
5. olja in izdelki – 1,156.720 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

7,980.950 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,431.905 SIT,
8. sadni sokovi – 932.340 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,089.530 SIT,
10. dietetični izdelki – 484.040 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,337.340 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,885.750 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: Vr-
tec Mladi rod, Črtomirova 14, Ljubljana – v
tajništvu vrtca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št. 50102-603-48108.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Mladi rod, Črtomirova
14, 1000 Ljubljana – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca
Mladi rod, Črtomirova 14, Ljubljana.
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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 15. 11. 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 podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe 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:8. 10. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 8 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 – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

naročilu: morebitne druge informacije o
naročilu dobijo potencialni ponudniki pri
naročniku  Vrtec  Mladi  rod,  Črtomirova
14,  Ljubljana  –  pri  vodji  prehrane  Mojci
Zupan Štante ali pri ekonomu Marinki
Koščak, na tel. 061/137-51-81, faks
061/137-51-81.

16., 17.
Vrtec Mladi rod

Št. 1/99 Ob-11254
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Plavalni klub Ljubljana, Hajdrihova uli-
ca 21A, 1000 Ljubljana.

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

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

je potrebno dobaviti: bazenska tehnika.
(c)
(č) Ocenjena vrednost opreme v celo-

ti: 12,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: 15. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IR-

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

Popravek

V javnem razpisu Stanovanjskega sklada
občine Izola, za izbiro izvajalca brez omeji-
tev za gradbeno-obrtniška dela v sklopu
gradnje stanovanjskega bloka, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10757, se drugi odstavek 4. (a) točke
pravilno glasi: Vrednost gradbenih in obrt-
niških del, v skladu z investicijskim progra-
mom, je 147,618.262 SIT.

Uredništvo

Št. 40301/013/99 Ob-11043
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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 grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
nova kulturnega doma Slovenj Gradec -
I. faza.

Ocenjena vrednost del je 12,000.000
SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektira-
ne ponudijo tudi druge variante.

b) Ponudnik, ki bo ponudil samo svojo
varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pričetek del 20. 10. 1999,
dokončanje del 30. 5. 2000.

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 17. 9. 1999
do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

– razpisna dokumentacija brez projek-
tov: 2.000 SIT,

– razpisna in projektna dokumentacija:
12.000 SIT,

Projektno dokumentacijo je možno do-
biti po predhodnem naročilu v roku 3 dni.

Način plačila: virman, ž.r.
51840-630-25638.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do 13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

TAS, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
tel. 339-234.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 9. 1999
do 15. 9. 1999, kontaktna oseba Tadej
Oven, 041/669-557.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti na podlagi
predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega
odkupnega zneska 15.000 SIT na račun
IRTAS, d.d., Opekarska 11, 1000 Ljublja-
na, št. žiro računa: 50100-601-52560, s
pripisom “Ponudba-bazenska tehnika”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 9. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IRTAS, d.d., Opekarska 11,
1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom: “Ponudba
– bazenska tehnika – ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 1999 ob
12. uri v prostorih IRTAS, d.d., Opekarska
11, 1000 Ljubljana, II. nadstropje. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti stro-
kovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, poob-
lastila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku veljavna:
ponudniki morajo predložiti naročniku ak-
ceptni nalog v višini 10% ponudbene vred-
nosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detajlno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba. Naročnik
bo vsa razpisana dela oddal enemu izva-
jalcu.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev in spo-
sobnosti, je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: Ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, reference in ostale ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpi-
sanega ali da ne sklene pogodbe z nobe-
nim od ponudnikov. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika (pri merilih za dodeli-
tev naročila).

16. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene izmed prejetih ponudb.

17.
Plavalni klub Ljubljana
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9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
1. 10. 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 dokumen-
taciji.

12.
13. Zahteva glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik: navedena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Branko Malek,
0602/41-114.

17., 18.
Mestna občina

Slovenj Gradec

Št. 658/99 Ob-11097
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Divača, Kraška cesta 32, Di-
vača, telefaks št. 067/3770-020.

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

3. Kraj izvedbe del: Senožeče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vrtca v Senožečah.

Gradnja bo potekala v dveh fazah: prva
faza (gradbena dela – izgradnja objekta do
III. gradbene faze): druga faza (obrtniška in
instalacijska dela).

Ponudniki lahko oddajo ponudbe za ce-
loten obseg del (obe fazi), samo za prvo
fazo, samo za drugo fazo ali za posamezna
dela v drugi fazi.

Ocenjena vrednost vseh del je
46,800.000 SIT: prva faza 21,300.000
SIT, druga faza 25,500.000 SIT (od tega
so fasaderska dela 3,500.000 SIT, PVC
fasadni elementi – okna 3,700.000 SIT,
mizarska dela 1,300.000 SIT, kamnoseška
dela 500.000 SIT, keramičarska dela
1,300.000 SIT, slikopleskarska dela
800.000 SIT, tlakarska dela 1,800.000
SIT, elektroinstalacije 5,600.000 SIT, stroj-
ne instalacije 5,000.000 SIT in zunanja ure-
ditev 2,000.000 SIT).

Naročnik si pridržuje pravico oddaje del
posameznemu izvajalcu v celoti, samo za
posamezno fazo, samo posamezna dela v
drugi fazi ali da dela ne odda nobenemu
ponudniku.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(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: pričetek del
prve faze takoj po podpisu pogodbe, priče-
tek del druge faze v letu 2000 oziroma odvi-
sno od razpoložljivih sredstev naročnika.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Divača, občinska uprava, Kraška cesta
32, Divača, Tatjana Cerkvenik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51420-630-90051,
s pripisom “za razpisno dokumentacijo –
Vrtec”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponduba se odda v spre-
jemni pisarni Občine Divača, naslov: Obči-
na Divača, Kraška c. 32, 6215 Divača.
Ovojnica mora biti opremljena v skladu z
določili 27. člena ZJN.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 1999
ob 10. uri v prostorih Občine Divača, Kraš-
ka cesta 32.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe se zahteva brez-
pogojna bančna garancija za resnost po-
nudbe, plačljiva na prvi poziv, v višini 3%
od vrednosti ponujenih del, veljavna do
11. 12. 1999 t.j. garancijo na obrazcu 1,
ki  je  sestavni  del  navodil  o  vrstah
finančnih  zavarovanj,  s  katerimi  ponud-
niki  zavarujejo  izpolnjevanje  svojih  ob-
veznosti  v  postopkih  javnega  naročanja
(Ur.  l.  RS,  št.  73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju proraču-
na RS (Ur. l. RS, št. 1/98) – najmanj
60-dnevni rok plačila po potrditvi mesečne
situacije s strani nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kolikor zagotavlja po-
nudnik izvedbo del s podizvajalci, mora
predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju.

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: 11. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji
(ponudbena cena, fiksnost cen, rok za pri-
četek del, rok plačila, trajanje del, refe-
rence ponudnika, druge ugodnosti pri
plačilu).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 22. 10. 1999.

17., 18.
Občina Divača

Ob-11099
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Občina  Žalec,  Ul.  Savinjske 
čete 5, Žalec, faks 063/716-311, kon-
taktna oseba Tanja Razboršek-Rehar, tel.
063/715-313.

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

3. Kraj izvedbe del: Žalec, Šlandrov trg
25 – Savinova hiša.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nad-
kritje atrija pri Savinovi hiši.

Ocenjena vrednost je 22,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
3 dni po podpisu pogodbe, dokončanje del
v 75 koledarskih dneh po pričetku del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske če-
te 5, Žalec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. september 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50750-630-10238 z namenom nakazi-
la: javni razpis – atrij likovni salon.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. oktobra 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Žalec, odde-
lek za gospodarske in negospodarske de-
javnosti, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
soba št. 52 (z oznako “Ne odpiraj – atrij
likovni salon”).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. oktober 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Žalec.

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% vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. oktober 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (20%), plačilni pogoji
(15%), druge ugodnosti (15%).

16., 17., 18.
Občina Žalec
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Ob-11100
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
obnova lokalne ceste Črna vas–Pod-
peč–III. odsek.

Ocenjena vrednost del je 50 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v treh mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljub-
ljana, tel. 061/306-1719, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na račun št. 50100-845-50358,
sklic št.: 728013-06/99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 9. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Obnova lokalne ceste Črna vas–Podpeč –
III. odsek”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1999 ob 8.15 na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, kont.
oseba Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton
Huč, inž. Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/306-1719, faks 061/125-90-28.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-11102
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriški vodovodi, d.d., C. 25. junija
1/b, Nova Gorica, faks 065/1291-128.

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

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvajala
se bodo gradbena in montažna dela pri
gradnji Kanala S v Novi Gorici – IV. faza.
Vrednost del znaša 60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: 2. 11. 1999, datum
predvidenega zaključka del: 30. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Go-
riški vodovodi, d.d., Nova Gorica, tehnič-
no-razvojni sektor, kontaktna oseba: Miška
Andrej, univ. dipl. inž. grad., Nemec Darja,
univ. dipl. inž. grad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 9. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 35.000 SIT se nakaže na ra-
čun APP Nova Gorica: 52000-601-12162.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 12. 10. 1999 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Goriški vodovodi, d.d., C.
25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi Goriških
vodovodov, d.d., v II. nadstropju, 12. 10.
1999 ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih
del z veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja so opredeljeni v razpi-
snih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z opredelitvi-
jo 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od te objave.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne pisne informacije dajeta Miš-
ka Andrej, univ. dipl. inž. grad., tel.
065/1291-107 in Nemec Darja, univ. dipl.
inž. grad., tel. 065/1291-106.

17., 18.
Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica

Ob-11104
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriški vodovodi, d.d., C. 25. Junija
1/b, Nova Gorica, faks 065/1291-128.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrtojba (Občina
Šempeter-Vrtojba).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvajala
se bodo gradbena in montažna dela pri
gradnji Kanala S v Vrtojbi.

Vrednost del znaša 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: 2. 11. 1999, datum
predvidenega zaključka del: 30. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Go-
riški vodovodi, d.d., Nova Gorica, tehnič-
no-razvojni sektor, kontaktna oseba: Miška
Andrej, univ. dipl. inž. grad. in Nemec Dar-
ja, univ. dipl. inž. grad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 9. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 35.000 SIT se nakaže na ra-
čun APP Nova Gorica: 52000-601-12162.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 12. 10. 1999 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Goriški vodovodi, d.d., C.
25. Junija 1/b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi Goriških
vodovodov, d.d., v II. nadstropju, 12. 10.
1999 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih
del z veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja so opredeljeni v razpi-
snih pogojih.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z opredelitvi-
jo 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od te ob-
jave.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne pisne informacije dajeta Miš-
ka Andrej, univ. dipl. inž. grad., tel.
065/1291-107 in Nemec Darja, univ. dipl.
inž. grad., tel. 065/1291-106.

17., 18.
Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica

Št. 347-10/99-232 Ob-11107
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija prizidka hotela Turist v stano-
vanjski objekt.

Orientacijska vrednost del:
– sanacija konstrukcije – 31,327.740

SIT,
– gradbeno-obrtniška dela – 76,050.640

SIT,
– zunanja ureditev – 12,287.628 SIT,
– strojne instalacije – 11,504.112 SIT,
– elektroinstalacije – 11,200.000 SIT,
skupaj: 142,370.120 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi ponud-
bo po sistemu “ključ v roke”.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: šest mesecev
po uvedbi v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, oddelek za gospodarsko
infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bi-
strica; kontaktna oseba: Stanko Škrab, tel.
067/41-361, faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 13. 9. 1999 do 24. 9.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, nakazilo na ŽR št.

52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – rekonstrukcija pri-
zidka hotela Turist.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!” in z navedbo predmeta naročila. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
slov odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  12.  10.  1999  v  sejni  sobi  Občine
Ilirska  Bistrica,  soba  št.  1,  I.  nadstropje,
Bazoviška  cesta  14,  Ilirska  Bistrica,  ob
10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno kot varšči-
no predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: stroški naročila bremenijo občinski
proračun v okviru sredstev za investicije na
področju stanovanjske gradnje. Način pla-
čevanja z roki je določen v vzorcu pogod-
be kot obvezne sestavine razpisne doku-
mentacije.

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 z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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 izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni ter odločbo o iz-
polnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni),

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, fiksnost cen, reference in
strokovna usposobljenost za obseg in po-
dročje razpisanih del ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za

zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 664/99 Ob-11111
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Študentski domovi v Ljubljani, C. 27.
aprila 31, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba GOI del (obnova študentskih sob).

Ocenjena vrednost: 14 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: oktober 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu Študentski domovi v Ljubljani, C.
27. aprila 31, Ljubljana, kontaktna oseba je
Mojca Oražem, tel. 061/123-21-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun na-
ročnika, št. 50106-603-50428.

Informacije zainteresirani ponudniki lah-
ko dobijo najkasneje do 24. 9. 1999 na
pooblaščenem inženiringu PROPLUS,
d.o.o., kontaktna oseba je Bojana Sovič,
tel. 062/228-20-60.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 29. 9. 1999 do
10. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljublja-
ni, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 30. 9. 1999 ob 10. uri
na naslovu: Študentski domovi v Ljubljani,
C. 27. aprila 31, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

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 ustrezno iz-
javo banke za dobro izvedbo del v pogod-
benem roku ter odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem 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:
plačilo v roku 60 dni po dokončanju del ter
uradnem prejetju potrjene končne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference 20%, garancijski rok 20%,
rok izvedbe 10%, finančna usposobljenost
10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom.

17., 18.
Študentski domovi v Ljubljani

Št. 080-09-5391 Ob-11105
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, faks: 064/600-00-20.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Že-
lezniki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
gozdnih cest “Ujma 98“.

Ocenjena vrednost del je 29,700.000
SIT.

Zaradi pridobitve sredstev MOP v dveh
obrokih se bodo:

– v letu 1999 izvedla dela v vrednosti
12,177.000 SIT,

– v letu 2000 izvedla dela v vrednosti
17,523.000 SIT.

(b) (c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega začetka del je

takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
pa najkasneje do 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnji-
ca 48 II. nadstropje, referat za komunalo,
kontaktna oseba Darko Gortnar, tel.
064/600-00-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
plačajo na blagajni občine ali z virmanom na
ŽR Občine Železniki, št. 51510-630-50272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 30. 9.
1999, ob 12.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje do 8. 10. 1999.

17., 18.
Občina Železniki

Št. 28/99 Ob-11110
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kulturni center – Delavski dom, Ce-
sta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi,
faks 0601/64-171.

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

3. Kraj izvedbe del: KC Delavski dom
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1, 1410
Zagorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava in dopolnitev scenske razsvetlja-
ve z montažo; ocenjena vrednost investici-
je znaša 13 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik bo dela od-
dal enemu ponudniku.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik bo upo-
števal tudi variantne ponudbe, skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 45 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kul-
turni center – Delavski dom, Cesta 9. avgu-
sta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
52720-603-40846.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo pred-
ložiti svoje ponudbe do 14. 10. 1999 do
10. ure, z oznako “za razpis”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kulturni center – Delavski dom,
Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 11. uri, v zeleni garderobi

Kulturnega centra – Delavski dom Zagorje
ob Savi (desni stranski vhod, I. nadstropje).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, s
številko objave tega razpisa in navedbo pred-
meta naročila ter podatka o ponudniku.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
v višini 10% od razpisane vrednosti naroči-
la. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Občine Zagorje ob Savi. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, naročnik bo sklenil pogodbo
z enim izvajalcem, izbranim na razpisu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje: so registrirane za
opravljanje tovrstne dejavnosti, detajlnejši po-
goji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 10. 1999.

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

a) celovitost ponudbe,
b) reference,
c) garancijski rok,
d) zagotavljanje nadomestnih delov in

servis,
e) cena.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši, merila so natančno opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodne objave o naročilu ni bilo.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
43 z dne 4. 6. 1999.

Kulturni center – Delavski dom, p.o.,
Zagorje ob Savi

Št. 41408-01/99-3 Ob-11121
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele -

faksa: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
Preddvor , faks 064/458-10-20.

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

3. Kraj izvedbe del: Sp. Bela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) obnova mostov, ceste in meteorne
kanalizacije, ocenjena vrednost del
9,500.000 SIT.
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B) obnova javne razsvetljave, ocenje-
na vrednost del 4,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
začetek oktobra do konca novembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 15.
9.1999.

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

predložiti ponudbo: do 21. 9.1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, Preddvor. Ponudbe morajo biti pred-
ložene v zapečatenih ovojnicah. Na ovitku
mora biti naslov naročnika z vidno oznako:
“Ne odpiraj - ponudba za javni razpis: Sp.
Bela“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21.9. 1999 ob
10. uri v prostorih Občine Preddvor, Dvor-
ski trg 10, Preddvor.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteva 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: po izteku roka za
izdajo ponudbe.

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

16., 17., 18.
Občina Preddvor

Št. 156/99 Ob-11128
1. Naročnik: Javni zavod za šport Nova

Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/22-673, faks 065/132-895.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nikogar od ponudnikov.

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

3. Kraj izvedbe del: Športni park Nova
Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va igrišč v Športnem parku Nova Gorica;
ocenjena vrednost 28,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe; rok dokončanja
30 dni od pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. septembra
1999 v tajništvu Zavoda vsak delovni dan od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko na
žiro račun št. 52000-603-32800.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do srede, 29. septem-
bra 1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod za šport Nova
Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica,
tajništvo. Ponudba mora biti dostavljena v
zaprti in zapečateni kuverti z oznako. “ne
odpiraj – ponudba za obnovo igrišč“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 1999
ob 14. uri, v sejni sobi na sedežu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe bo moral ponudnik pred-
ložiti bančno garancijo v višini 10% ponud-
bene vrednosti, ostala zavarovanja ponudbe
so razvidna v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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 ponudbi dokumentacijo in dokazi-
la, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZNJ): cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico naročati manj-
ši obseg od razpisanega, ali odstopiti od po-
godbe, v kolikor se izkaže, da ne more zago-
toviti sredstev za pokritje pogodbenega zne-
ska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: razpis se objavlja prvič.

Javni zavod za šport
Nova Gorica

Št. 400-02-53/99  Ob-11176
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo na-
rave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Solčava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
hudournika Jurčef nad pontonskim mos-
tom pri Macesniku.

Ocenjena vrednost 23,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: predvidena
oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
6 mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Celje, 3000 Celje, Škvarčeva
4, tel. 063/451-830.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1.10. 1999 ob 10. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
1,150.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11.
1999.

11. Glavni  pogoji  glede  financiranja
in  plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodaj-
na  določila  v  drugih  dokumentih  glede
plačevanja:  naročnik  financira  razpisana
dela  v  celoti  iz  sredstev  proračuna  RS
in  poravnava  plačila  v  skladu  z  zakonom
o izvrševanju proračuna RS in pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
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– da je samostojni podjetnik – posamez-
nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

max. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, max. 30

točk,
– trajanje razpisanih del, max. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, max. 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka je Matija Marinček, tel. (063) 451-830.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-57/99 Ob-11177
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Miren.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: urejan-
je Vipave na območju mesta Miren,
obrežni zid od km 2+200 do km 2+480.

Ocenjena vrednost 96,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: predvidena
oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Nova Gorica, Cankarjeva 62,
tel. 065/23-140.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. (061) 178 44 09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 ob 10. uri, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
4,800.000 SIT z veljavnostjo do 13. 12.
1999.

11. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik finansira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost.

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik

samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 11. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

max. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, max. 30

točk,
– trajanje razpisanih del, max. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, max. 5

točk,
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu naročnika; kontaktna oseba naročnika
Zdenko Nusdorfer, tel. 065/23-140.

17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-54/99  Ob-11179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Činžat.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ustal-
itveni objekti na Lamprehtovem potoku
v povodju Radoljne.

Ocenjena vrednost 18,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
1 mesec in pol po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, tel. 062/229-47-02.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
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mor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT na žiro račun št. 50100-630-10014, sklic
na številko 18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 30. 9. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 11. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
900.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost.

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik, samostojnih podjetnikov posamezni-
kov pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.

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

– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 60 točk,

– usposobljenost ponudnika, maks. 30
točk,

– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu naročnika; kontaktna oseba naročnika je
Nevenka Colnarič, tel. 062/229-47-02.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-55/99 Ob-11181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Ribnica na Pohorju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ustalit-
veni objekti na Črnem potoku v Hudem
kotu v povodju Vuhreščice.

Ocenjena vrednost 17,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: predvidena
oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 1
mesec in pol po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, tel. 062/229-47-02.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 12. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija za resnost ponudbe,
850.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks 30

točk,
– trajanje razpisanih del, maks 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu naročnika; kontaktna oseba naročnika je
Nevenka Colnarič, tel. 062/229-47-02.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 400-02-56/99  Ob-11168
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Boštanj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija vi-
sokovodnega obrambnega zidu v Boštanju.

Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: predvidena
oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: čas izved-
be 1 mesec in pol po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Novo mesto, Novi trg 9, tel.
068/322-650.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9.1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990- 219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 13. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 11.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: naročnik financira razpisana de-
la v celoti iz sredstev proračuna RS in po-
ravnava plačila v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbe-
na cena je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posa-

meznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

max. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, max. 30

točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka je Novakovič Slobodan, tel.
068/322-650.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 011-04-20/98 Ob-11196
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trlično-Dobovec.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: modernizacija ceste Trlično-Do-
bovec (Zelena meja) – odsek 7456.

Ocenjena vrednost del: 94,000.000
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
30. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
modernizacijo ceste Trlično-Dobovec (Ze-
lena meja) odsek 7456.” – J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 10.
1999  ob  10.  uri  na  naslovu:  Ministrstvo
za  promet  in  zveze-Direkcija  RS  za
ceste,  Tržaška  19,  Ljubljana,  sejna  so-
ba  št.  220/II.

10. 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 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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.
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15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11200
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Črnomelj–Kaniža-
rica.

4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R1-218 –
odsek 1213 Kanižarica.

Ocenjena vrednost del: 117,000.000 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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
30. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste R1-218 – odsek 1213
Kanižarica.” – T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 10.
1999 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Tibor
Praprotnik, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11204
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Lipniška dolina.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija ceste R3-635 –
odsek 1121 Lipniška dolina I. faza od
km 5.900 do km 7.500.

Ocenjena vrednost del: 99,850.000
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)

oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do
12.30.

(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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste R3-635 odsek – 1121
Lipniška dolina, I. faza od km 5.900 do km
7.500.” – J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 10.
1999 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11207
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Radmirje-Mozirje.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: preplastitev ceste R1-225 – od-
sek 1248 Radmirje-Mozirje od km 0.900
do km 1.650.

Ocenjena vrednost del: 37,000.000
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
preplastitev ceste R1-225 – odsek 1248
Radmirje-Mozirje od km 0.900 do km
1.650.” – J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
1999 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11209
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Črnivec-Dol.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: preplastitev ceste R1-225 –
odsek 1085 Črnivec-Dol od km 0.000
do km 1.500.

Ocenjena vrednost del: 39,000.000 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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
preplastitev ceste R1-225 – odsek 1085 Čr-
nivec-Dol od km 0.000 do km 1.500.” – J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
1999 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11211
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Prihova.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova ceste R2-225 – odsek
1248 Mozirje-Radmirje od km 8.959 do
km 9.502.

Ocenjena vrednost del: 86,865.000
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
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taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
obnovo ceste R2-225 – odsek 1248 Mo-
zirje-Radmirje od km 8.959 do km 9.502.”
– J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
1999 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11213
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Črna-Šentvid.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: modernizacija ceste R2-425 –
odsek 1265 Črna-Šentvid.

Ocenjena vrednost del: 148,000.000
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 1999 do
12.30.

(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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
modernizacijo ceste R2-425 – odsek 1265
Črna-Šentvid.” – D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
1999 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11214
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Gorenja vas-Ljublja-
nica.

4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R2-407 –
odsek 1144 Gorenja vas – Ljubljanica.

Ocenjena vrednost del: 95,000.000 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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
modernizacijo ceste R2-407/1144 Gore-
nja vas – Ljubljanica.” – M.D.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
1999  ob  9.  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 ocenjene 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Miloš
Dernovšek, inž.gradb., Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11215
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Rakek.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev ceste R1-212 – odsek
1116 in 1117 Rakek.

Ocenjena vrednost del: 160,000.000
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje do
15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev ceste R1-212 – odsek 1116 in
1117 Rakek.” – M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
1999 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 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 ocenjene 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Mi-
loš Dernovšek, inž.gradb., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11217
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Cerklje ob Krki.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ukrepi za umirjanje prometa na
cesti R2-419 Križaj-Čatež.

Ocenjena vrednost del: 24,125.000 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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ukrepe za umirjanje prometa na cesti
R2-419 Križaj-Čatež.” – F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
1999 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 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 ocenjene 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
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63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, univ. dipl. inž., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11218
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trebnje.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev regionalne ceste
R3-651 – odsek 1198 Trebnje (Trimo).

Ocenjena vrednost del: 71,769.200
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 dokončanja del ali čas izved-
be: dela je potrebno izvesti najkasneje 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 1999 do 12.30.

(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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Ureditev regionalne ceste R3-651 odsek
1198 Trebnje (Trimo).” – F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
1999 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 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 ocenjene 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 ro-
kih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11220
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Hodoš-Petrovci.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev ceste R1-232 – odsek
1314 skozi Peskovce.

Ocenjena vrednost del: 18,000.000
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.

Čas izvedbe: dela je potrebno izvesti naj-
kasneje do 15. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 10. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev ceste R1-232 – odsek 1314 skozi
Peskovce.” – D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 10. 1999 ob 9. uri na naslovu: Mini-
strstvo 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 ocenjene 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: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevze-
ti  skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo  in  pooblastilom  vodilnega  part-
nerja.

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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.
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Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-11223
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Jesenice.
4.(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev ceste R3-637 – odsek
368 skozi Jesenice od km 3.900 do km
4.400.

Ocenjena vrednost del: 280,000.000
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.

Čas izvedbe: dela je potrebno izvesti naj-
kasneje do 30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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 za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 10. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
ureditev ceste R3-637 – odsek 368 skozi
Jesenice od km 3.900 do km 4.400.” –
J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 10. 1999 ob 10. uri na naslovu: Mini-
strstvo 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 ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: Razpisana dela
se delno financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96  in  41/98)  in  delno  na  podlagi

sofinancerskega  sporazuma  Občine  Je-
senice.

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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Ja-
nez Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 87-90 z dne 28. 12.
1998, Ob-9155-I.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 41400-0014/99  Ob-11240
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev
1/b, 5220 Tolmin.

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

3. Kraj izvedbe del: Rut 55, 5242 Gra-
hovo ob Bači.

4. (a) Vrsta in obseg gradbenih del in
ocenjena vrednost celote: adaptacija in
sanacija objekta Rut 55, vrednost
10,253.100 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del –
oktober, dokončanje del – december.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/b, 5220
Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je moč zahtevati v roku 5 dni od obja-
ve tega razpisa v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: razpisno dokumentacijo je
moč zahtevati na podlagi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije v vrednosti
15.000 SIT na ŽR Občine Tolmin, št.
52030-630-7108.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo ponud-
niki predložiti v roku 15 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure. Če
15. dan ni delovnik, je treba ponudbe pred-
ložiti prvi delovni dan po preteku petnajstd-
nevnega roka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Tolmin, Ul.
Padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin. Kuverte
morajo biti označene z oznako: ”Ne odpi-
raj – razpis Rut“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan izteka roka za
oddajo ponudb ob 13. uri v prostorih Obči-
ne Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/b.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene vrednosti skladno z navodilom o
vrstah finančnih zavarovanj (Ur. list RS, št.
73/97), trajanje veljavnosti garancije naj-
manj do 15. 10. 1999.

11. Pogoji glede financiranja: plačila na
podlagi izstavljene situacije v zakonskem
roku.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev: ponudnik mora imeti naj-
manj status samostojnega podjetnika.

14.
15. Merila za dodelitev naročila: merila

za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: daje Tine Maver, podjetje Rut, d.o.o.,
tel. 065/804-831 in Blaž Basaj, podjetje
Mega, d.o.o., tel. 064/431-503.

17., 18.
Občina Tolmin

Št. 512/2626-980 Ob-11244
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, HE Vuzenica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: poglobitev
spodnje vode elektrarne Vuzenica.

Faza: ureditev podslapja z odstranitvijo
ostankov ograditve gradbene jame in ure-
ditev obrežja.

Ocenjena vrednost celote razpisanih
gradbenih del znaša 67,000.000 SIT. Dela
se bodo oddala v celoti. Delne ponudbe
niso možne.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe del je november 1999–marec
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, soba 005, tel.
062/30-05-388.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 9. 1999
do 17. 9. 1999, med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970 (vključno z DDV). Na
nakazilu o vplačilu mora biti navedena davč-
na številka firme, ki dviguje razpisno doku-
mentacijo.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni 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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do objave naj-
ugodnejšega ponudnika.

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

– cena ponudbe – 55%,
– reference za tovrstna dela – 25%,
– tehnična opremljenost – 15%,
– finančne bonitete – 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:  dodatne  informacije  je  možno
dobiti pri Igorju Čušu, tel. 062/30-05-176
ali po faksu 062/30-05-655 in Radu Ba-
lišu, tel. 062/30-05-237 ali po faksu
062/30-05-201. Predviden je ogled ob-
jekta 24. 9. 1999 ob 10. uri, na HE Vu-
zenica.

Vašo udeležbo nam predhodno najavite
na prej navedene telefone ali fakse do
23. 9. 1999.

17., 18.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-11126
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. ma-
ja 6/a, 5270 Ajdovščina, faks:
065/161-91-30.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Ajdovščina.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: obnovi-
tvena dela na cestah in poteh:

– sklop A: nekategorizirana pot Mihelji –
Sveti Martin, orientacijska vrednost 3 mio
SIT,

– sklop B: nekategorizirana pot Uhanje
– Velike Žablje, orientacijska vrednost 2 mio
SIT,

– sklop C: javna pot Vrtovče – Tevče,
orientacijska vrednost 4 mio SIT,

– sklop D: lokalna cesta Budanje – Col-
ska cesta, orientacijska vrednost 3 mio SIT,

– sklop E: lokalna cesta Dolenje – No-
vakov mlin, orientacijska vrednost 2 mio SIT,

– sklop F: lokalna cesta Plače – Ustje,
orientacijska vrednost 1 mio SIT,

– skupna ocenjena vrednost del: 15 mio
SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklop-
ov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
del ločeno za vsak sklop posebej, za več
sklopov skupaj ali za vse sklope, vendar
ločeno prikazano za vsak sklop posebej.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-

riant, poleg osnovne ponudbe: variante so
možne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek –
oktober 1999, dokončanje – november
1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.

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

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 1999 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: brezpogojna bančna garancija v
višini 3% od ocenjene vrednosti javnega raz-
pisa, za katerega ponudnik daje ponudbo, z
veljavnostjo do 24. 12. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS in iz proračuna
občin.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 24. 12.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del, strokovna usposobljenost
ponudnika in njegove reference, tehnična
opremljenost ponudnika, rok izvedbe in dru-
go, navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Marica Žen, tel.
065/161-91-35.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 60-A6-2561/99 Ob-11331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Iglenik, Cerovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Iglenik–Cerovec, 1. b faza
– nadaljevanje.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
8,300.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
2. 11. 1999, konec del: 31. 1. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 10.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za vodovod Iglenik–Cerovec”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 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 sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 22. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonom-
sko najugodnejša ponudba; ustrezne refe-
rence, sposobnost in usposobljenost ponud-
nika dela izvesti kot javno naročilo zahteva.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

Št. 603-788/2/99 Ob-11284
V javnem razpisu za prevoz šolskih otrok

za Osnovno šolo Duplek in Osnovno šolo
Korena, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10618, se:

– točka 9. (b) pravilno glasi: razpisno
dokumentacijo je mogoče zahtevati do
13. 9. 1999,

– točka 10. (a) pravilno glasi: ponudbo
je potrebno predložiti do 15. 9. 1999 do
12. ure,

– točka 11. pravilno glasi: odpiranje po-
nudb bo 16. 9. 1999 ob 12. uri,

– točka 16. pravilno glasi: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 15. 9.
1999.

Občina Duplek

Popravek

V javnem razpisu Občine Mengeš za
urejanje in vzdrževanje javnih površin in iz-
vajanje zimske službe v Občini Mengeš,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71 z
dne 3. 9. 1999, Ob-10791, se:

– 9. (b) točka pravilno glasi: Datum od
kdaj je možno zahtevati razpisno dokumen-
tacijo: 3. 9. 1999.

– ime kontaktne osebe v 18. točki se
pravilno glasi: Rafael Rudof.

Uredništvo

Št. 90105-7/1999-1 Ob-10942
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor -
Geodetska uprava republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
178-48-45.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je iz-
vedba geodetskih meritev:

a) navezovalna mreža Škocjan,
b) navezovalna mreža Šalovci,
c) izmera nivelmanskega poligona

Kalce-Col-Ajdovščina,
d) izmeritvena mreža na območju

OGU Koper.
Orientacijska vrednost naročila glede na

predvidene potrebe v letu 1999:
9,897.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: teren Škocjan, Šalov-
ci, Kalce-Ajdovščina in širša okolica Ko-
pra.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetskih storitev.

b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o geodetski službi.

c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: naloge so že v 3. točki
te objave.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: za obdobje od pod-
pisa pogodbe do 15. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po pred-
hodni najavi pri Nives Jurcan, po telefonu
št. 178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 9. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 5% ponudbe-
ne vrednosti z veljavnostjo do 30. 11.
1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 23. 9. 1999
do 14. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna
oseba Matija Medved, tel. 178-48-63.

19., 20.
Geodetska uprava RS,

Ljubljana

Št. 414-04/99-2 Ob-11044
1. Naročnik, poštni naslov, številka

tel./faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks 062/708-062
ali 708-275.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole in iz njih v
Občini Gorišnica v šolskem letu
1999/2000.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje šolskih okoli-
šev:

– OŠ Gorišnica,
– OŠ Cirkulane.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: na razpis se lahko prijavijo
izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje sto-
ritev prevozov ljudi in so registrirani za
opravljanje tovrstne dejavnosti.

b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije, vendar mora biti
ponujena cena razvidna za vsako relacijo
posebej.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999
- zaključek 24. 6. 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do preteka 5
delovnih dni od objave, vsak delovni dan
med 7. in 15. uro.

c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje 11. dan po objavi
do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, 2272 Gorišnica, s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 11. dan po
objavi ob 13. uri na naslovu naročnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik po
poravnal storitev 30 dni po izstavljenem
računu za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsi zahtevani dokumenti za ugotavlja-
nje sposobnosti ponudnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišni-
ca, tel./faks 062 708-062 ali 708-275.

19., 20.
Občina Gorišnica

št. 404-165/99  Ob-11093
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za geofiziko,
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Kersnikova, 1000 Ljubljana, telefaks:
13-27-067.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: priprava in izvedba javnega
razpisa za nakup seizmološke opreme.

Ocenjena vrednost naročila: 3,200.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ponudniki bodo morali pred-
ložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje navedene dejavno-
sti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki morajo poda-
ti ponudbo za celoten predmet javnega na-
ročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek del: po
podpisu pogodbe; dokončanje del: 10.
11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/131-92-67).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 27. 9.
1999, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Uprava RS za geofizi-
ko, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 9. 1999 ob 12. uri; Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova 3, 1000 Ljublja-
na.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: brezpogojna bančna garancija za re-
snost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, v
višini 10% vrednosti storitve po ponudbi, z
veljavnostjo do vključno 6. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve in sposobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so
določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa do 7. 10. 1999.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Ob-11112
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks:
061/484-618, po pooblastilu Ministrstva
za zdravstvo Republike Slovenije, z dne
26. 7. 1999.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijsko
tehnične dokumentacije in sicer idejne-
ga projekta (IP), projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD), projekta
za razpis (PZR) in projekta za izvedbo
(PZI), za rekonstrukcijo obstoječih ob-
jektov enote za geriatrično psihiatrijo kli-
ničnega oddelka za klinično psihiatrijo
Psihiatrične klinike Ljubljana.

Ocenjena vrednost naročila
19,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana-Polje, Stude-
nec 48.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila ni rezervira-
na za specifičen poklic, kolikor so izpol-
njeni vsi pogoji za opravljanje dejavnosti in
vse zahteve razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumen-
tacije, predpisi, ki urejajo pripravo projekt-
ne dokumentacije, zakon o graditvi objek-
tov in drugi področni predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo le za storitev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

Vsak ponudnik lahko v ponudbi predlo-
ži le eno idejno arhitekturno zasnovo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, v okvirih projektne naloge.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka 31. 10.
1999. Trajanje naročila ocenjeno na 180 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, stavba uprave, prit-
ličje, tajništvo, pri Branki Gombač.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati do vključno
17. 9. 1999, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro
račun naročnika št. 50103-603-403974
virmansko nakazati znesek 20.000 SIT, s
pripisom “za razpis-rekonstrukcija“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 18. 10. 1999,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljublja-
na-Polje, uprava, Branka Gombač.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
1999, ob 12. uri v pritličju uprave Psihia-
trične klinike Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,990.000 SIT, veljavno najmanj 105 dni
po dnevu javnega odpiranja ponudb, to je
do vključno 1. 2. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: glavni pogoji
glede financiranja in plačila so določeni v
pogodbi, ki je del razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, ali izjemoma kot partnerji pri
skupnem poslu, z obvezno solidarno od-
govornostjo partnerjev, pri čemer mora biti
obvezno samo eden poslovodeči.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: upoštevane bodo le ponudbe prav-
nih oseb, ki bodo izpolnjevale vse v razpi-
sni dokumentaciji navedene pogoje.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 18. 10.
1999, po 12. uri.

Vsak kasnejši odstop od ponudbe ima
za posledico vnovčitev garancije za resnost
ponudbe.

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

Ponderirana merila za izbiro najugod-
nejšega ponudnika:

1. Ustreznost idejne arhitekturne za-
snove po kriteriju vklopljenosti v celoten
kompleks (ponder 0,15).

Izločilni kriterij: idejna arhitekturna za-
snova objekta ni sprejemljiva glede vklop-
ljenosti v celoten kompleks.
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2. Ustreznost idejne arhitekturne za-
snove po kriteriju funkcionalne izrabe ob-
stoječih površin (ponder 0,15).

Izločilni kriterij: v idejni arhitekturni
zasnovi je izraba obstoječih površin manj
kot 95%; kvadratura odstopa za več kot
10% od okvirov projektne naloge.

3. Osebne reference izvajalcev, ki jih
ponudnik določi za izvedbo javnega naro-
čila v zadnjih 10 letih (ponder 0,30), od
tega:

a) reference predvidenega univ. dipl.
inž. arh. (ponder 0,10),

b) reference predvidenega dipl. inž.
str. (ponder 0,10),

c) reference predvedenega dipl. inž.
elektro stroke (ponder 0,10).

Izločilni kriterij: ponudnik mora nave-
sti vsaj 1 referenčni posel v zadnjih 10
letih za vsakega od zgoraj navedenih stro-
kovnjakov določenih za izvedbo javnega
naročila

4. Reference ponudnika v zadnjih 10
letih (ponder 0,10).

Izločilni kriterij: ponudnik mora nave-
sti vsaj 1 referenčni posel v zadnjih 10
letih.

5. Cena (ponder 0,30).
Pri ocenjevanju bodo upoštevane pre-

ference za domače ponudnike v višini 1%.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vana zgoraj navedena merila z ocenami:
1. Ustreznost idejne arhitekturne za-

snove po kriteriju vklopljenosti v celoten
kompleks:

ocena 5: idejna arhitekturna zasnova
se popolnoma vklaplja v celoten kompleks,

ocena 2: idejna arhitekturna zasnova
je še sprejemljiva glede na vklopljenost v
celoten kompleks.

2. Ustreznost idejne arhitekturne za-
snove po kriteriju funkcionalne izrabe ob-
stoječih površin:

ocena 5: izraba obstoječih površin je
100%; kvadratura je v okviru projektne na-
loge (ne odstopa za več kot 5%),

ocena 2: izraba obstoječih površin je
najmanj 95%; kvadratura ne odstopa za
več kot 10% od okvirov projektne naloge.

3. Osebne reference izvajalcev, ki jih
ponudnik določi za izvedbo javnega naro-
čila:

a) reference predvidenega univ. dipl.
inž. arh. (ponder 0,10):

ocena 5: zelo dobre (najmanj 3 pri-
merljivi posli v zadnjih 10 letih),

ocena 3: dobre (najmanj 2 primerlji-
va posla v zadnjih 10 letih),

ocena 1: skromne (vsaj 1 primerljiv
posel v zadnjih 10 letih);

b) reference predvedenega dipl. inž.
elektro stroke (ponder 0,10):

ocena 5: zelo dobre (najmanj 3 pri-
merljivi posli v zadnjih 10 letih),

ocena 3: dobre (najmanj 2 primerlji-
va posla v zadnjih 10 letih),

ocena 1: skromne (vsaj 1 primerljiv
posel v zadnjih 10 letih);

c) reference predvidenega dipl. inž.
str. (ponder 0,10):

ocena 5: zelo dobre (najmanj 3 pri-
merljivi posli v zadnjih 10 letih),

ocena 3: dobre (najmanj 2 primerlji-
va posla v zadnjih 10 letih),

ocena 1: skromne (vsaj 1 primerljiv
posel v zadnjih 10 letih).

4. Reference ponudnika:
ocena 5: zelo dobre (več kot 3 pri-

merljivi posli v zadnjih 10 letih),
ocena 3: dobre (več kot 2 primerljiva

posla v zadnjih 10 letih),
ocena 1: skromne (vsaj 1 primerljivi

posel v zadnjih 10 letih).
5. Cena:
ocena 5: do 107% ocenjene vredno-

sti javnega naročila,
ocena 4: od 108% do 115% ocenje-

ne vrednosti javnega naročila,
ocena 3: od 116% do 123% ocenje-

ne vrednosti javnega naročila,
ocena 2: od 124% do 131% ocenje-

ne vrednosti javnega naročila,
ocena 1: od 132% do 140% ocenje-

ne vrednosti javnega naročila.
Opozorilo: naročnik bo vsako izmed

ponudb ocenjeval po posameznem merilu
le, če ne bo prisotnega izločilnega kriterija
pri predhodnem merilu.

Obrazložitev: v dokumentaciji je po-
stavljenih 5 meril s ponderji. Vsaka pris-
pela in popolna ponudba bo ocenjena
upoštevajoč ta merila. Končni seštevek
točk bo ocena posamezne ponudbe. Mak-
simalno število točk za posamezno po-
nudbo je 5.

Ocena pri posameznem merilu se
množi s ponderjem tega merila in se tako
dobi število točk pri posameznem merilu.
Seštevek zmnožkov (ponder × ocena) je
končno število točk in s tem končna ocena
posamezne ponudbe.

Naročnik ne bo ocenjeval ponudb,
kjer ponudnik za izvedbo javnega naročila
ne bo predvidel vsaj 1 univ. dipl. inž. arh.,
vsaj 1 dipl. inž. stro., in vsaj 1 dipl. inž.
elektro stroke. Vsi morajo imeti ustrezna
potrdila inženirske zbornice.

18. Druge informacije o naročilu: ogled
lokacije je možen po predhodnem dogo-
voru.

19., 20.
Psihiatrična klinika

Ljubljana

Št. 414-04-2/98-4 Ob-11113
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks 062/771-783.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi predšolskih
in osnovnošolskih otrok za šolsko leto
1999/2000 v OŠ Ljudski vrt–PŠ Gra-
jena.

Ocenjena vrednost naročila je
4,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: prevoze lahko opravljajo za
dejavnost registrirani prevozniki z licenco
za prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, navodila in obrazci so predmet razpi-
sne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej, in sicer mora biti cena izračunana na
prevoženi kilometer.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: od 1. 10. 1999 do
30. 6. 2000 – vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 1999/2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
772-731 (Ivan Vidovič, Jelka Črnjavič).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 9. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 23. 9. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj,
oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, v zapečatenih kuvertah s
pripisom “Javni razpis za šolske prevoze v
šolskem letu 1999/2000 za OŠ Ljudski
vrt – PŠ Grajena – ponudba, ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
1999 ob 12. uri, Mestna občina Ptuj, od-
delek za družbene dejavnosti.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe v višini
10% velja, dokler ne bo izbran ponudnik.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih:

– cena je fiksna in vključuje davek na
dodano vrednost,

– obračun šolskih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov,

– naročnik bo poravnal storitev v roku
30 dni po izstavljenem računu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po roku,
ki je določen za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
upoštevajo se merila v razpisni dokumen-
taciji (cena, plačilni pogoji, reference po-
nudnika).
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18. Druge informacije o naročilu: dru-
ge informacije o naročilu lahko dobite po
tel. 772-731 (Ivan Vidovič, Jelka Črnjavič).

19., 20.
Mestna občina Ptuj

Št. 4/99 Ob-11114
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, Ulica I.
Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, faks
063/4203-485.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: projektiranje in izved-
ba gradbenih inštalacij – elektro in
strojnih – za ražveplalno napravo na
bloku 5 v TE Šoštanj.

Ocenjena vrednost del je 245,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šo-
štanj, Ulica I. Lole Ribarja 18, 3325 Šo-
štanj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko ponudi
tudi posamezne dele razpisa, in sicer:

– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije po zaključenih ce-

lotah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela se bodo iz-
vajala v skladu z razpisno dokumentacijo.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek del: 2. 11.
1999, dokončanje del: oktober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica I. Lole
Ribarja 18, 3325 Šoštanj, komercialna
služba TEŠ, Jana Gorčan, soba št. 1.21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti do 21. 9.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno plačati
60.000 SIT, s prenosnim nalogom na ŽR
TE Šoštanj, št. 52800-601-24048, sklic na
št. 00 410-9903. DDV je zajet v ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 11. 10. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., Jana Gorčan – komercialna
služba TEŠ, Ulica I. Lole Ribarja 18, 3325
Šoštanj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 10.
1999 ob 12. uri, v Termoelektrarni Šo-
štanj, soba št. 1.01.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe je kot varščino
potrebno predložiti bančno garancijo v vi-
šini 5% ponudbene cene, veljavno do
25. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: način plačila:
100% kompenzacija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebej določena.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z razpisnimi pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbo do 11. 10. 1999
do 12. ure.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference izvajalskega podjetja – 15%,
– tehnične značilnosti – 30%,
– ostali pogoji (podizvajalci, ugodnosti,

termini, fin. stanje ponudnika) – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: v skla-

du z razpisnimi pogoji.
19. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: 28. 5.
1999.

20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 003-03/99-1 Ob-11115
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobo-
de 23, 5213 Kanal, faks 065/51-701.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelovanje strokovnih
podlag in izdelava sprememb in dopol-
nitev planskih aktov Občine Kanal ob
Soči, ocenjena vrednost del ca. 7 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Kanal
ob Soči.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvajalci morajo izpolnjevati po-
goje iz 66. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisnih pogojih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: do julija 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Občine Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, tel. 065/51-700.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR 52000-630-7022.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, 5213 Kanal.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 10. 1999 ob 10.30, v sejni
sobi Občine Kanal ob Soči, Kanal, Trg
svobode 23.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančne garancije za resnost ponudbe
v višini 5% od orientacijske vrednosti razpi-
sanih del, v času trajanja 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: najmanj 60 dni
od dneva potrditve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: določeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po izteku
roka za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, cena, roki. Teža in način uporabe
meril sta določena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Občina Kanal ob Soči

Št. 11/2-124/99 Ob-11116
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premože-
nja, interesov in oseb Telekoma Slove-
nije, d.d.; 408,632.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike
Slovenije.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se poteguje-
jo za naročilo v celoti.

7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v prostorih službe za zavarovanje –
II. nadstropje poslovne zgradbe Telekoma
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Slovenije, d.d., Cigaletova 10, Ljubljana,
soba 213.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za oddajo ponudb, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob
dvigu razpisne dokumentacije ponudnik
predloži potrdilo o plačilu 10.000 SIT in
posreduje matično in davčno številko po-
nudnika in pisno pooblastilo delniške zava-
rovalne družbe.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevajo se vse
ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj
naslov do 11. 10. 1999 do vključno
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe pošljite na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana ali oddajte osebno v pro-
storih službe za zavarovanje – II. nadstrop-
je poslovne zgradbe Telekoma Slovenije,
d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, soba 213.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 11. 10. 1999,
v sobi št. 801 poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s
pričetkom ob 14. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: zahtevana je bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 3% od vred-
nosti javnega razpisa – premije, na kate-
rem konkurira ponudnik, kar znaša
12,258.960 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po datumu in
uri začetka javnega odpiranja.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komi-
sija bo upoštevala spodnja merila v zapo-
redju po pomembnosti:

1. reference ponudnika in kadra na
razpisanem področju,

2. višina ponudbene cene – premije,
3. čas izplačila zavarovalnine/od-

škodnine od dneva, ko bo ponudniku do-
stavljena potrebna dokumentacija za likvi-
dacijo škodnega primera.

18.
19. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4823.

20.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 56/99 Ob-11117
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Šoštanj v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 1999
v vrednosti 7,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Šo-
štanj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št.
58/94) in uredba o pristojbini za vzdrževa-
nje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbo ni možno deliti
na posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: začetek po podpi-
su pogodbe, rok za dokončanje 25. 11.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šo-
štanj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko po-
teče rok za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR Zavoda za gozdove RS, št.
50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: dvajseti dan po ob-
javi v Uradnem listu RS (dan izida Uradne-
ga lista RS se ne šteje) do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dvajseti dan po objavi v Uradnem
listu RS (dan izida Uradnega lista RS se ne
šteje) ob 9. uri, v sejni sobi Občine Šo-
štanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe v znesku
10% vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
10. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpira-
nju ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skup-
na vrednost razpisanih del do 60 točk, re-
ference do 10 točk, ustreznost delovnih
sredstev do 10 točk, rok plačila do 5 točk,
fiksnost cen do 10 točk in posebne ugod-
nosti do 5 točk. Podrobnejša opredelitev
kriterijev je v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije na Zavodu za gozdove
Slovenije, območna enota Nazarje, krajev-
na enota Šoštanj, Trg svobode 12, 3325
Šoštanj, tel. 063/882-913 – Milan Pogo-
relčnik.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
20-22 z dne 2. 4. 1999, pod št. Ob-2232,
drugi neuspeli razpis pa v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, pod št.
Ob-5475, tretji neuspeli razpis pa v Urad-
nem listu RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
pod št. Ob-8631.

Občina Šoštanj
Zavod za gozdove RS

Št. 380/99 Ob-11118
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje, faks 0601/262-93.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šoloobveznih otrok za potrebe javnih
zavodov v Občini Trbovlje za šolsko le-
to 1999/2000.

Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila ni rezervira-
na za specifičen poklic, če ponudnik izpol-
njuje vse razpisane pogoje in je registriran
za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o prevoznih pogodbah v cestnem pro-
metu.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
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mo za del storitev: ponudnik se lahko prija-
vi tudi za opravljanje prevozov tudi za po-
samezno relacijo – Vrhe, Čebine, Klek,
Knezdol, Čeče, Dobovec–Trbovlje, Župa,
Škofja riža, Završje–Dobovec.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 25.
6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, oddelek za javne finance in
družbene dejavnosti, Leninov trg 4, 1420
Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do datuma,
ki velja za predložitev ponudb.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti 21. dan po objavi tega javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Le-
ninov trg 4, 1420 Trbovlje, stalna strokov-
na komisija za vodenje postopkov javnih
naročil.

Zapečatene kuverte morajo biti oprem-
ljene z naslovom ponudnika in s pripisom:
“Ponudba za prevoze – Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po preteku roka za predložitev ponudb
ob 12. uri, v zgradbi Občine Trbovlje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudbi je potrebno predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudni-
kom bo sklenjena pogodba za dobo enega
leta, z možnostjo podaljšanja.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do poteka
roka za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so
navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Od-
delek za javne finance in družbene dejav-
nosti Občine Trbovlje, tel. 0601/262-55,
faks 0601/262-93.

19., 20.
Občina Trbovlje

Št. 400-06-01/99 Ob-11119
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks:
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovne podlage in
posebne strokovne podlage za uredi-
tveni načrt za Škocjanski zatok – geo-
detski načrt.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na raz-
pisanem območju ter na sedežu izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami razervirana za speci-
fičen poklic: izvajalci morajo imeti sklenje-
no pogodbo z Geodetsko upravo Republi-
ke Slovenije za opravljanje geodetskih sto-
ritev in javno pooblastilo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi, zakon o zemljiškem
katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje naročila je
1,5 meseca po sklenitvi pogodbe

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljub-
ljana, Vojkova 1b, Mateja Galič, univ. dipl.
prav., pritličje, tel. 061/178 44 51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 10. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 1. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 10. 1999 ob 11. uri, Uprava RS
za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba, I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini  350.000 SIT, z veljavnostjo do 15.
11. 1999.

13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: naročnik fi-
nansira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom  o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo.  Ponudbena ocena je fiksna,
avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziro-
ma podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost.

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posa-

meznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih  podjetnikov posa-
meznikov pri Republiški upravi za javne
prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega regi-
stra  oziroma vpis  v vpisnik) in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število
dni blokad ŽR iz obrazca BON 2  ni   večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov  račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran  več kot
3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali –
postopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne  preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 1.10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN)
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika,  maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupi-

ne, maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi de-

lo brez zun. sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks.  40 točk,
– trajanje razpisanih del, maksimalno 4

točke,
– podatki, opremljenost, ugodnosti,

maks. 6 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: mo-

rebitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki  na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika ga. Alma
Vičar, univ. dipl. inž. arh., tel.
061/178-44-44.

19., 20.
Uprava RS za varstvo narave,

Ljubljana

Št. 90415-12/1999-3 Ob-11127

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks 061/178-49-09.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73-74 / 10. 9. 1999 / Stran 4757

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
njo nalogo in sicer: izdelava projekta CAS
2000, ocenjena vrednost je 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: naročilo obsega nalo-
ge, ki jih lahko opravijo izvajalci geodet-
ske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: deli oziroma naloge so
že opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih
v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naloge je opredeljen z uveljavitvijo pogod-
be, dokončanje pa je določeno v razpisni
dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P03.
tel. 061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT plačilo je
negotovinsko na ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 1999 ob 11. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v prit-
ličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe v vrednosti 5% od ocenjene
vrednosti posamezne naloge, veljavnost
do 3. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje
določa razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so
določena 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: 2. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
66 z dne 13. 8. 1999 pod št. Ob-9755.

Geodetska uprava RS

Št. 400-02-40/99 Ob-11164
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (34. člen
ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge:

1. Protipoplavni in protierozijski
ukrepi na območju Malečnika in Duple-
ka IP.

Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

3. Prostorska dokumentacija za
urejanje Dravinje od Stogovcev (km
18+821) do Koritnega (24+000):

– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, pri-

merjava rešitev in predlog najustreznejše
variante,

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Majšperk, vključno s programskimi zasno-
vami,

– izdelava lokacijskega načrta za ure-
janje Dravinje od Stogovcev (km 18+821)
do Koritnega (24+000).

Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Prostorska dokumentacija za
urejanje Dravinje od Koritnega (km
24+000) do Lušečke vasi (km 44+600):

– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, pri-

merjava rešitev in predlog najustreznejše
variante,

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Slovenska Bistrica, vključno s programski-
mi zasnovami,

– izdelava lokacijskega načrta za ure-
janje Dravinje do Koritnega (km 24+000)
do Lušečke vasi (km 44+600).

Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93,
71/93 in 44/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko kandidi-
ra za več ali za posamezne razpisane nalo-
ge, vendar mora za vsako razpisano nalo-
go podati samostojno ponudbo v ločenih
ovojnicah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje izvajanja
razpisanih nalog:

1. 3 mesece po sklenitvi pogodbe,
3. 18 mesecev po sklenitvi pogodbe,
4. 18 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Maribor, 2000 Maribor, Krekova
17/II, kontaktna oseba mag. Nevenka Col-
narič, tel. 062/2294-702.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 30. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudb: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 10. 1999, s pričetkom ob 8. uri,
po vrstnem redu na vsake pol ure, MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljub-
ljana, Vojkova 1b, sejna soba, I. nadstrop-
je.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti posa-
mezne naloge, z veljavnostjo do 15. 11.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa in poravnava plačila v skladu z za-
konom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za posamezno nalogo samo z
enim ponudnikom. Ponudnik mora predlo-
žiti sklenjene pogodbe po posameznih raz-
pisanih nalogah s potencialnimi zunanjimi
sodelavci oziroma podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupi-

ne, maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi de-

lo brez zunanjih sodelavcev oziroma podi-
zvajalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk.
Izbrani bodo ponudniki z najvišjim števi-

lom doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: mo-

rebitne druge informacije o posameznih
razpisanih nalogah dobijo potencialni po-
nudniki na naslovu naročnika; kontaktna
oseba naročnika mag. Nevenka Colnarič,
tel. 062/2294-702.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 16. 7. 1999 pod
št.400-02-40/99; Ob-7745, v Uradnem
listu RS, št. 56/57/99, objava o izidu pa
dne 10. 9. 1999.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 011-04-20/98 Ob-11195
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža av-
tomatskih števcev prometa komunika-
cijskih naprav za prenos podatkov ter
preselitev obstoječih št. naprav.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti 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: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 60 dni po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentaci-
ja:Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma
z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 10. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
Vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napi-
som ”Ne odpiraj! ponudba za Dobava in
montaža avtomatskih števcev prometa ko-
munikacijskih naprav za prenos podatkov
ter preselitev obstoječih št.naprav.”-D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 1.
10. 1999 ob 10. uri na naslovu: Ministrs-
tvo za promet in zveze-Direkcija RS za ce-
ste, 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 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev

Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna 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.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji. (poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJBN: naj-
nižja cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Dževad Kule-
nović, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-8002. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 02.4-1083/99 Ob-11239
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub-
ljana, faks 061/29-14-821.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovne podlage za
feasibility študijo za II. tir Maribor – Šen-
tilj, 1.del.

– tehnične osnove,
– prometna tehnologija,
– tržno ekonomske preverbe,
– usklajevanje s tujim izdelovalcem

2.dela študije.
 Okvirna vrednost naročila: ocenjena

vrednost naročila je 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: lokacija V. železniške-

ga koridorja na odseku železniške proge
Maribor – Šentilj.

5. (a) Navedba ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za specifičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročila: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: tri mesece po pod-
pisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna  dokumentacija:
Slovenske železnice, Služba za strategijo
in razvoj, Kolodvorska 11, soba 229/II,
kontaktna oseba: mag. Peter Verlič, univ.
dipl. inž.,   tel. 061/29-14-660, faks
29-14-813.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
12. 10. 1999 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: znesek 5000 SIT lahko po-
nudniki poravnajo z virmanom na ŽR št.
50100-601-5014744 pri Agenciji Repub-
like Slovenije za plačilni promet, z name-
nom nakazila  »plačilo razpisne dokumen-
tacije« pred dvigom razpisne dokumenta-
cije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 13. 10. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Slovenske železnice,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tajništvo
Službe za strategijo in razvoj, soba 229/II.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 13. 10. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi Prometnega instituta,
Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe znaša
najmanj 3% vrednosti ponudbe za izvedbo
storitve, ki je predmet razpisa in mora biti
podana v obliki bančne garancije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: vsa plačila bo-
do realizirana na podlagi potrjenih računov
oziroma situacij;

– plačila bodo izvršena v 60 dneh po
potrditvi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalci ali skupno
nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovna in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopijo izpiska iz sodnega registra z ve-
ljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje
dejavnosti, boniteta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost
ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in meri-
la določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba: mag. Peter Verlič, univ. dipl.
inž., tel. 29-14-660, faks 29-14-813.

Slovenske železnice, d. d.

Ob-11245

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev
14, 8270 Krško, faks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije; skupna ocenjena vrednost
znaša 9,000.000 SIT, ponudnik pa lahko
predloži ponudbo za celoto ali za posa-
mezno projektno dokumentacijo:

– izdelava IDP, PGD, PZI ureditve kri-
žišča Drnovo; ocenjena vrednost
3,000.000 SIT,

– izdelava IDP, PGD, PZI ureditve par-
ka v Krškem; ocenjena vrednost
3,000.000 SIT,

– izdelava IDP, PGD priključkov na Ti-
tovo cesto iz obrtne cone Senovo – Sepa-
racija; ocenjena vrednost 1,500.000 SIT,

– izdelava PGD, PZI Gora–Čretež; oce-
njena vrednost 1,500.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve o navedbi imen in strokovne kvali-
fikacije osebja, odgovornega za izvedbo
storitev, so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko predloži
ponudbo za celotno storitev ali za posa-
mezne sklope v skladu s 3. točko tega
razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponud-
be niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje pa v na-
slednjih rokih:

– izdelava IDP, PGD, PZI ureditve kri-
žišča Drnovo, v roku 6 mesecev od podpi-
sa pogodbe,

– izdelava IDP, PGD, PZI ureditve par-
ka v Krškem, v roku 6 mesecev od podpi-
sa pogodbe,

– izdelava IDP, PGD priključkov na Ti-
tovo cesto iz obrtne cone Senovo – Sepa-
racija, v roku 4 mesecev od podpisa po-
godbe,

– izdelava PGD, PZI Gora–Čretež , v
roku 4 mesecev od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do 27. 9.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 30. 9. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudb: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 30. 9. 1999
ob 10.30, na naslovu naročnika, v sejni
sobi D.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe se zahteva bančna
garancija v višini 5% ocenjene vrednosti
del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: v skladu z na-
vodilom o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo, predlo-
ženo v razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik bo moral predložiti doku-
mente v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki jo dvigne pri naročniku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): po-
nudbena cena (30%), reference ponudni-
ka s področja, ki je predmet razpisa (30%),
rok izdelave (30%), dosedanje izvajanje po-
godbenih obveznosti ponudnika do naroč-
nika (10%).

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije so na razpolago na Ob-
čini Krško, CKŽ 14, pri Niku Somraku, tel.
0608/22-771, vsak delovni dan med 7. in
8. uro.

19., 20.
Občina Krško

Ob-11286
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje,
faks 063/441-800.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije:

1. črpališča na razbremenilnih rajon-
skih kanalizacijskih zbiralnikov RZ 1, RZ 2,
RZ 3, RZ 4 in RZ 5, idejni projekt,

2. kanalizacijski kolektor RZ 10 v Ce-
lju, idejni projekt,
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3. podaljšanje glavnega kanalizacij-
skega zbiralnika GZ 1 do GZ 0 v Celju,
PGD, PZI,

4. priključitev rimskega kanala na GZ
1 v Celju, PGD, PZI.

Ocenjena vrednost naročila:
– ad 1) 7,500.000 SIT,
– ad 2) 4,500.000 SIT,
– ad 3) 2,000.000 SIT,
– ad 4) 2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: dela lahko izvede le univ. dipl. inž. grad.,
ki mora biti pooblaščeni inženir pri IZS.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno dati le za
eno od štirih točk.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– ad 1) 3 mesece,
– ad 2) 5 mesecev,
– ad 3) 3 mesece,
– ad 4) 3 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 22. 9. 1999, med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo zainteresirani ponudniki
dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov raz-
množevanja v višini 9.500 SIT, v ceni je
vključen DDV, katerega plačajo na ŽR Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, št. 50700-601-105256, pri Agenciji
RS za plačilni promet, enota Celje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 10. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Izdelavo
projektne dokumentacije:

1. črpališča na razbremenilnikih rajon-
skih kanalizacijskih zbiralnikov RZ 1, RZ 2,
RZ 3, RZ 4 in RZ 5, idejni projekt,

2. kanalizacijski kolektor RZ 10 v Ce-
lju, idejni projekt,

3. podaljšanje glavnega kanalizacij-
skega zbiralnika GZ 1 do GZ 0 v Celju,
PGD, PZI,

4. priključitev rimskega kanala na GZ
1 v Celju, PGD, PZI”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 5. 10.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 800.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, račun
je plačljiv po roku 60 dni po mesečnih situa-
cijah.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: registracija in dovolje-
nje za obratovanje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti. Projektant-
ska organizacija mora biti vpisana v imeniku
projektantskih organizacij IZS, odgovorni
projektant mora biti pooblaščeni inženir IZS.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
reference. Način uporabe kriterijev je po-
jasnjen v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne dodatne informacije v zvezi s pred-
metnim javnim naročilom se dobijo na
VO-KA Celje, pri Marku Planinšku, univ. dipl.
inž. grad., tel. 063/4250-315.

19., 20.
Mestna občina Celje

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. 906/99-19 Ob-11086
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

trg vrednostnih papirjev, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): doseženo najvišje skupno število
točk z upoštevanjem vseh meril in zahtev,
navedenih v razpisni dokumentaciji in objav-
ljenih v javnem razpisu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MONS, nepremičnine in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

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

trebno dobaviti: poslovni prostori v izmeri
877 m2.

7. Pogodbena vrednost: 367,201.870
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudbena cena znaša
367,201.870 SIT. Najnižja ponudbena ce-
na znaša 350,213.600 SIT, pri čemer je
ponudnik pod določenimi pogoji ponudil za
iste vendar neadaptirane poslovne prostore
tudi ceno 248,333.280 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je bila izločena iz postopka oddaje
javnega naročila, ker ji ni bilo priloženo zah-
tevano dokazilo o lastništvu ponujenih pro-
storov.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, št.
554/99; Ob-4941.

Agencija za trg
vrednostnih papirjev

Št. 11/2-99 Ob-11098
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
ne izbere nobenega ponudnika in se posto-
pek zaključi, ker je bila od dveh veljavnih
ponudb le ena ponudba popolna.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup avtomatov za pro-
dajo telefonskih kartic.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8803.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 11/2-99 Ob-11101
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
ne izbere nobenega ponudnika in se posto-
pek zaključi, ker je bila od dveh veljavnih
ponudb le ena ponudba popolna.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in potisk bom-
bažnih izdelkov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, Ob-8803.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-11103
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Vodice, Ob šoli 2, Vodice.
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 ze-

lenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 11. 6. 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 točke 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:
– Drago Bulc & Co., d.n.o., Kolod-

vorska 16, 1000 Ljubljana,
– Mercator KZ Stična, C. II. grupe

odredov 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 (točke
1 do 3),

– Droga Portorož, d.d., Obala 27,
6320 Portorož (točki 4 in 5),

– Mercator KZ Stična, C. II. grupe
odredov 17, 1295 Ivančna Gorica (točki 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 točke 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., Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje,

– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152,
1000 Ljubljana (točki 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 (točki 2 in 3).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vodi-
ce, Ob šoli 2, Vodice.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.

8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,725.946 SIT, 53.204 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Osnovna šola Vodice

Št. 058/99 Ob-11106
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, dobavni rok, poslovno sodelovanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– blagovna skupina A: Citroen Slovenija,
d.o.o., Ul. 15. maja 18, 6600 Koper,

– blagovna skupina B: Citroen Sloveni-
ja, d.o.o., Ul. 15. maja 18, 6600 Koper,

– blagovna skupina C: Avtomerkur,
p.s.o., Samova ul. 14, 1000 Ljubljana,

– blagovna skupina D: Suzuki Odar,
d.o.o., Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana,

– blagovna skupina E: Peugeot, d.o.o.,
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana,

– blagovna skupina F: Avtomerkur,
p.s.o., Samova ul. 14, 1000 Ljubljana,

– blagovna skupina G: Citroen Slovenija,
d.o.o., Ul. 15. maja 18, 6600 Koper, Revoz,
d.d., Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto.

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

trebno dobaviti: po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A: 8,744.544 SIT,
– blagovna skupina B: 4,806.666 SIT,
– blagovna skupina C: 37,384.630 SIT,
– blagovna skupina D: 4,315.000 SIT,
– blagovna skupina E: 3,765.998,28 SIT,
– blagovna skupina F: 8,702.300 SIT,
– blagovna skupina G: 23,564.991 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina A: 2,141.837 SIT,

1,075.900 SIT,
– blagovna skupina B: 2,629.994 SIT,

1,652.246 SIT,
– blagovna skupina C: 2,806.230 SIT,

1,953.735 SIT,
– blagovna skupina D: 3,569.686 SIT,

2,900.000 SIT,
– blagovna skupina E: 5,411.000 SIT,

2,980.200 SIT,
– blagovna skupina F: 3,660.000 SIT,

2,960.000 SIT,
– blagovna skupina G: 4,079.680 SIT,

2,710.296 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 548 Ob-11108
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
I. posteljni program, operacijski program

in metrsko blago: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
II. delovne obleke: Krojaško podjetje,

d.o.o., Trebnje.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 40, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: bolnišnično perilo in tek-
stilni izdelki.
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7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: neprimerljive.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4494.

Splošna bolnišnica Izola

Št. JR B4/99-4880 Ob-11109
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 23. 8. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): javni razpis št. B4/99 ni uspel, ker po
pregledu in ocenjevanju ponudb nista ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava računalniške
opreme.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 40305-0116/99 Ob-11122
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: popolna je
bila samo ena izmed pridobljenih ponudb.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 53 z dne 2.
7. 1999, št. 40305-0116/99, Ob-6164.

Občina Grosuplje

Ob-11236
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/1889-609.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po sklepu naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ni dodelitve.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izdelava in dobava kom-
paktnih toplotnih postaj:

– 20 kosov KTP 30 kW brez bojlerja,
– 7 kosov KTP 30 kW z bojlerjem 50 l,
– 30 kosov KTP 30 kW z bojlerjem 130 l,
– 15 kosov KTP 100 kW,
– 2 kosa KTP 150 kW,
– 2 kosa KTP 250 kW.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9279.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 351-03-0/99-0016-02 Ob-11237
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca oziroma za nakup treh neoprem-
ljenih (službenih) stanovanj v skupni iz-
meri ca. 99 m2, na območju mesta Ljub-
ljane.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na razpis je prispela samo ena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 351-03-3/99 Ob-11238
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca oziroma za nakup treh neo-
premljenih (službenih) stanovanj v skup-
ni izmeri ca. 99 m2, na območju mesta
Ljubljane.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na razpis je prispela samo ena
ponudba, zato javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 320/01-326/99 Ob-11329
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference ponudnika, rok
dobave, garancijski rok, izpolnjevanje osta-
lih razpisnih pogojev.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kmetijska zadruga Rače,
z.o.o., Cesta talcev 1, 2327 Rače.

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

trebno dobaviti: apnena moka – 1.500 t.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9.246 SIT/t, 6.300 SIT/t.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni po-
membnejših informacij.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, Ob-8809.

Občina Rače-Fram

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. 224/99 Ob-11290
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. In 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

objavlja
sklep o izbiri najugodnejšega

ponudnika za projekt Business Support
Centre, Kranj, št. SL-9608.02.02.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, tel:
062/228-3920, faks 062/223-530.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
poslovno podpornega centra BSC na Jese-
nicah.

3. Razpoložljiva sredstva Phare:
400.000 EUR; slovenski delež brez dav-
kov: 309.131,05 EUR. 

4. Najugodnejši ponudnik: SGP Tehnik,
d.d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slo-
venija.

5. Ponudbena cena brez davka:
709.131,05 EUR.
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6. Rok začetka in dokončanja del: dva-
najst mesecev od podpisa pogodbe, najka-
sneje do 31. 7. 2000.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
16. 7. 1999 ob 10. uri.

Število prispelih ponudb:
1. ILBAU G.m.b.H, Ortenburger Stras-

se 27, Spital am Drau, Austria;
2. SGP Tehnik, d.d., Stara cesta 2,

4220 Škofja Loka, Slovenija;
3. Podjetje za gozdne gradnje in hor-

tikulturo – konzorcij, Kosarjeva 4, 2000 Ma-
ribor, Slovenija;

4. Granit, d.d., Titova 87, 2310 Slov.
Bistrica, Slovenija.

Najvišja in najnižja ponudbena cena brez
davka: 811.962,18 EUR in 709.131,05
EUR .

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999, Ob-4711.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 224/99 Ob-11328
In accordance with the Regulation on

ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Public
Procurement Act, Section 9, Paragraph 1
of Article 55 and Paragraph 3 of Article 42
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Ministry of Small and Medium En-
terprises and Tourism

announces
 The Decision on the Selection of the

Successful Tenderer
for the project Business Support
Centre Kranj, N° SL-9608.02.02.
1. Contracting Authority: Ministry of Small

and Medium Enterprises and Tourism, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor, phone:
+386-62-228-3920, fax: +386-62-223-530.

2. Subject of Tender: Construction of
and craftsmen works for “Business Support
Centre Kranj” in Jesenice.

3. Available PHARE funds: EUR
400.000 Slovene component without tax-
es: EUR 309.131,05.

4. The selected Tenderer: SGP TEHNIK,
d.d., Škofja Loka, Stara cesta 2, 4220 Škof-
ja Loka, Slovenia.

5. Tender price without taxes: EUR
709,131.05.

6. Completion period: Within twelve
months from the date of the signing of the
Contract Agreement, but no later than 31
July 2000.

7. Justification of the selection: lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Ministry of Small and Medi-
um Enterprises and Tourism, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, 16 July 1999 at 10:00 a.m.

Number of Tenders:
1. ILBAU G.m.b.H, Ortenburger

Strasse 27, Spital am Drau, Austria;
2. SGP TEHNIK, d.d., Stara cesta 2,

4220 Škofja Loka;
3. Podjetje za gozdne gradnje in hor-

tikulturo – Consortium, Kosarjeva 4, 2000
Maribor, Slovenia;

4. GRANIT, d.d., Titova 87, 2310
Slov. Bistrica.

Highest and lowest Tender Price without
taxes: EUR 811.962,18 and EUR
709.131,05.

9. Type of Procurement Procedure:
Open tendering procedure according to
PHARE rules – Decetralised Implementa-
tion System. 

Date and No. of the announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slov-
enia: 4 June 1999, Ob-4711.

Ministry of Small and Medium
Enterprises and Tourism

Ob-11048
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bo-

rovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica, Ce-
sta 4. maja 80, Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbenoobrtniška in
instalacijska dela za Vrtec Borovnica -
ureditev mansarde.

7. Pogodbena vrednost:
33,412.999,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,317.012 SIT, 33,412.999,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.

Občina Borovnica

Št. 110-1/99 Ob-11090
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Slivnica – Pesni-
ca, pododsek Nova Zrkovska cesta od

km 0+000 do km 0+870 (1. faza); grad-
nja trase, premostitvenih objektov in ko-
munalno – energetske infrastrukture.

7. Pogodbena vrednost:
785,668.983,12 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1.095,174.260,95 SIT, 785,668.983,12
SIT.

11., 12. 
 13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40/99  z dne 28. 5. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-11091
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J. V. SCT, d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje, d.d., Vi-
pavska 3, 5270 Ajdovščina + Gradis, Nizke
gradnje, Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Slivnica – Pesni-
ca; pododsek  HC 2B etapa od km
7+8000 do km 10+200; gradnja hitre
ceste premostitvenih objektov in komu-
nalno – energetske infrastrukture.

7. Pogodbena vrednost:
3.215,468.515,15 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3.314,978.901 SIT,
3.215,468.515,15 SIT.

11., 12. 
 13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43  z dne 4. 6. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-11248
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, garancijski rok,
druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPK Kamnik, d.d., Cankar-
jeva 11, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja hodnika za
pešce ob lokalni cesti Mekinje–Godič.

7. Pogodbena vrednost: 12,689.857 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,988.285 SIT, 12,689.857 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5264.

Občina Kamnik

Št. 93/99 Ob-11249
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Ki-
dričevo, tel. 062/79-90-610, faks
062/79-90-619.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 23.
7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): končna cena, plačilni pogoji in
reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela – mo-
dernizacija občinskih cest v Občini Ki-
dričevo.

7. Pogodbena vrednost: 44,167.030 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

51,774.679,46 SIT, 41,190.398,79 SIT.
11., 12., 13.

Občina Kidričevo

Št. 21/1-99 Ob-11250
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): gradbena dela, javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): formalna usposobljenost, finanč-
ne bonitete, ponudbena cena, reference,
kvaliteta podizvajalcev, roki izvedbe del, ga-
rancijski roki, priporočila in ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Energoplan, d.d., Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela za preureditev skla-
diščnih prostorov v predavalnice in de-
lovne kabinete. Kraj izvedbe: Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
49,129.510,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

54,326.796,63 SIT, 46,503.499,46 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Št. 235/99 Ob-11251
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Se-

novo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo.

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

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, izkušnje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VIPSO, d.o.o., Titova 75,
8281 Senovo.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija degradirane
površine vzpetine Zakov.

7. Pogodbena vrednost: 129,095.960
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 280,772.850 SIT, 67,275.068 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-4053.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 1465/99 Ob-11253
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Se-

novo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo.

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

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Flowteks Geoprojekt,
d.o.o., Letališka 27, 1110 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: izdelava trajne
pogradnje drenažnega prekopa na k.
275 m.

7. Pogodbena vrednost:
34,200.595,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,282.623,20 SIT, 34,200.595,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4889.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 1466/99 Ob-11255
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Se-

novo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281
Senovo.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, izkušnje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kostak, d.d., Leskovška ce-
sta 2a, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev območja se-
paracije – infrastruktura.

7. Pogodbena vrednost:
104,567.668,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 151,098.016 SIT, 80,296.456,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4506.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 404-08-57/99 Ob-11256
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis
MORS/BO-G19/99.

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in rok po posameznih loka-
cijah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– južnoprimorsko področje: GP “Gradiš-
če”, d.d., Cerknica, Cesta 4. maja 80, Cerk-
nica,

– kočevsko-ribniško področje: “Vegelj”,
Vegelj Branko, s.p., Spodnja Pohanca 17,
Artiče,

– ljubljansko-gorenjsko področje: PIL 2
Inženiring, d.o.o., Brezje 1, Grosuplje,

– vzhodnoštajersko področje: “Štok”, Kle-
parstvo, krovstvo Celje, Kosovelova 7, Celje,

– brežiško področje: “Vegelj”, Vegelj
Branko, s.p., Spodnja Pohanca 17, Artiče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje tekočega in
investicijskega vzdrževanja objektov v
pristojnosti GŠ SV na lokacijah:

– južnoprimorsko področje: vojašnici: Vi-
pava, Postojna,

– kočevsko-ribniško področje: vojašnici:
Kočevska Reka – Škrilj, Ribnica,

– ljubljansko-gorenjsko področje: voja-
šnice: Ljubljana-Šentvid, Ljubljana-Roje,
Grosuplje, Borovnica, Kranj,

– vzhodnoštajersko področje: vojašnici:
GM Maribor, Slovenska Bistrica,

– brežiško področje: vojašnica: Cerklje
ob Krki.

7. Pogodbena vrednost:
– južnoprimorsko področje:

26,169.056,60 SIT,
– kočevsko-ribniško področje:

10,643.432 SIT,
– ljubljansko-gorenjsko področje:

34,180.766,60 SIT,
– vzhodnoštajersko področje:

22,067.705 SIT,
– brežiško področje: 11,759.918 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: dela opravi-
jo izvajalci sami.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– južnoprimorsko področje:

42,395.095 SIT, 26,169.056,60 SIT,
– kočevsko-ribniško področje:

14,100.785,84 SIT, 10,643.432,40 SIT,
– ljubljansko-gorenjsko področje:

38,239.705,14 SIT, 31,895.977,93 SIT,
– vzhodnoštajersko področje:

33,208.312,55 SIT, 22,067.705 SIT,
– brežiško področje: 14,298.831 SIT,

11,520.425,70 SIT.
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11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dode-
litev naročila po posameznih lokacijah sklad-
no s 4. točko.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, št.
404-08-57/99, Ob-4503.

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

Št. 2-CJ/99-1026 Ob-11258

1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, reference,
rok izvedbe in garancijski roki, plačilni po-
goji. Pri izbiri so bila upoštevana vsa nave-
dena merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont, d.d., Celje, Obla-
kova 30, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
objektu ZP Vojnik.

7. Pogodbena vrednost:
13,991.509,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,231.227 SIT, 13,991.509,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8035.

Zdravstveni dom Celje

Ob-11259

1. Naročnik, poštni naslov: Avditorij Por-
torož, Senčna pot 10, 6320 Portorož.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri izbiri najugodnej-
šega ponudnika upošteval vsa merila, težo
in način uporabe meril, podanih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Ulica
15. maja št. 16, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova gledališča
Tartini v Piranu.

7. Pogodbena vrednost: 109,921.721
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 141,511.049,68 SIT, 109,921.721
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.

Kulturni, kongresni in promocijski
center Avditorij Portorož

Št. 726/99 Ob-11261

1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za dodelitev naročila so
skupna cena, referenčni podatki, izpolnje-
vanje zahtev naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SPL, d.d., Kersnikova 4,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova strehe na
zgradbi SNG Drama Ljubljana, Erjavče-
va 1, Ljubljana. Dela obsegajo menjavo
desk in letev, zamenjavo opečne kritine,
zamenjavo in popravila bakrene kritine, po-
pravilo strelovoda, snegobrana, žlebov in
obrob.

7. Pogodbena vrednost: 12,744.210 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,510.320 SIT, 12,744.210 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52-53 z dne 2. 7. 1999, št.
711/99, Ob-6199.

SNG Drama Ljubljana

Št. 01074 Ob-11262

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60 točk, reference na trgu
40 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Zidgrad, d.d., Vojkova
8, 5280 Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Cerk-
no.

7. Pogodbena vrednost: 140,788.468
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 157,320.102 SIT, 140,788.468 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6360.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-11287

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, kontaktna oseba Marko
Planinšek, univ. dipl. inž. grad., VO-KA Ce-
lje, tel. 063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila  (utemelji-

tev izbire): cena 60%, usposobljenost po-
nudnika 15% in reference 25%.

Izbrani izvajalec je dosegel najvišje števi-
lo točk po objavljenih merilih in kriterijih, to
je 103,3839 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: čistilna naprava od-
padnih vod Škofja vas, Škofja vas.

7. Pogodbena vrednost: 203,644.100
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 246,597.284,35 SIT,
203,644.100,02 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.

Mestna občina Celje

Št. 353-8/91 Ob-11345

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-
la, Sončno nabrežje 8, Izola.

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

3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval ana-
litično - sumarni način ekonomskih, tehnič-
no tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa je na izbiro vplivala najnižja ponud-
bena cena ter ustreznost kadrovske zased-
be, raven celovitosti ponudbe in dosedanje
pozitivne izkušnje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik Koper d.d.,
Ul. 15. maja 16, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet javnega naro-
čila so gradbena dela za gradnjo komu-
nalnih naprav in tlakov na Manziolije-
vem trgu, Verdijevi, Špinčičevi, Smrekar-
jevi, Alietovi in Trinkovi ulici s povezava-
mi v slepe ulice.

7. Pogodbena vrednost:
135,889.833,58 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 135,889.833,58 SIT;
144,579.600,95 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 50/99 z dne 28. 6. 1999, Ob
5446.

Občina Izola
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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

Razveljavitev

Št. 64/01-AS/99 Ob-11283
Revizijska komisija za javna naročila je s

sklepom št.: 019-170/99-102-983 z dne
23. 8. 1999 razveljavila postopek oddaje
javnega naročila storitev – šolski prevozi za
OŠ Rače in OŠ Fram, za šolska leta
1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002
(veza: sklep naročnika z dne 5. 8. 1999, da
se razpisane storitve ne oddajo nobenemu
od ponudnikov v ponovljenem javnem razpi-
su, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53
z dne 2. 7. 1999, Ob-6048).

Občina Rače-Fram

Št. 913-003/99-065 Ob-11049
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri enakovrednih ponudbah je
bila odločilna cena v ponudbi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ACORN, d.o.o., Cesta v Go-
rice 38, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va 306 digitalnih satelitskih sprejem-
nikov tipa CD.TV310(Xcom).

7. Pogodbena vrednost:
16,979.848,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

za 306 digitalnih satelitskih sprejemnikov:
24,294.870 SIT, 16,979.848,20 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: revizijska
komisija za javna naročila je s svojim sklepom
019-143/99-107-931 z dne 6. 8. 1999 raz-
veljavila sklep o izbiri najugodnejšega ponud-
nika št. 913-003/99-026 z dne 12. 7. 1999
(Ur. l. RS, št. 58-59/99, Ob-8146).

12.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 110-1/99 Ob-11092
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis za Glavno
cesto Koper – Dragonja, pododsek Slav-
ček – Tomos; izdelava idejne rešitve IP,
PGD, PZI IN PZR, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 50/99 dne 28. 6. 1999, sta se
prijavila dva ponudnika. Po pregledu in oce-
ni ponudb je bilo ugotovljeno, da sta bili
obe ponudbi nepopolni. Glede na določilo
prvega odstavka 41. člena ZJN, DARS d.d.
ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika in je po četrtem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep, da se delo odda s skleni-
tvijo neposredne pogodbe.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: glavna

cesta Koper – Dragonja; pododsek Slav-
ček – Tomos; izdelava idejne rešitve IP,
PGD, PZI in PZR.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 56/99 Št. 11146
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovodnega omrežja v naselju Vev-
če (vzhod) in Zgornji Kašelj.

7. Pogodbena vrednost: 12,025.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,023.782 SIT in 12,025.000 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 57/99 Ob-11153
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-

stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena, opcija ponudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije v Murglah
(od Mokrške ulice do ulice V Murglah).

7. Pogodbena vrednost: 23,004.706
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,675.000 SIT in 23,004.706 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 58/99 11154
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

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: obnova
vodovoda in kanalizacije po Rutarjevi ulici
in delu Škrabčeve ulice (Rožna dolina).

7. Pogodbena vrednost: 5,870.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,185.462 SIT in 5,870.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 59/99 Ob-11157
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
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stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Poljan-
ski cesti in Ambroževem trgu.

7. Pogodbena vrednost: 860.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 980.000 SIT in 860.000 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 60/99 Ob-11158
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Bogiši-
čevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 965.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,205.000 SIT in 965.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 61/99 Ob-11159
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral

izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

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: ob-
nova vodovoda in kanalizacije po delu
Ceste XVII in delu Ceste VI v Rožni
dolini.

7. Pogodbena vrednost: 1,705.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,821.500 SIT in 1,705.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 62/99 Ob-11160
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Maistro-
vi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 3,315.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,750.000 SIT in 3,315.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 63/99 Ob-11161
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

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: sana-
cija vodovoda in kanalizacije po Cesti
XIII v Rožni dolini.

7. Pogodbena vrednost: 795.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 925.000 SIT in 795.000 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 64/99 Ob-11162
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: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda v Zalogu.

7. Pogodbena vrednost: 14,650.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,303.000 SIT in 14,650.000 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 65/99 Ob-11163
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.
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3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril, navedenih v razpisnih pogojih (po-
nudbena cena, opcija ponudbe in roka iz-
vedbe).

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: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Cesti II,
III, IV in V v Rožni dolini.

7. Pogodbena vrednost: 13,460.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,083.109 SIT in 13,460.000 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
št. objave: 99/98; izid: Ur. l. RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 400-02-40/99 Ob-11166
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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): neuspešen javni razpis, ker na
razpisane naloge pod točko 1., 3. in 4.
nista prispeli po dve ponudbi (34. člen ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb:

1. ena,
3. ena,
4. ena.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 56-57 z dne 16. 7.
1999, Ob-7745.

Uprava RS za varstvo narave

Ob-11222
1. Naročnik, poštni naslov: Avditorij Por-

torož, Senčna pot 10, 6320 Portorož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri izbiri najugodnej-
šega ponudnika upošteval vsa merila, težo
in način uporabe meril, podanih v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

5.1. Stol, Pisarniški stoli, d.o.o., Kore-
nova pot, 1241 Kamnik,

5.2. TSE, d.o.o., Tržaška 126, 1000
Ljubljana,

5.3. DeSpo, d.o.o., Stegne 21, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opre-
ma za gledališče Tartini v Piranu:

6.1. stoli,
6.2. ozvočenje,
6.3. scenska razsvetljava.
7. Pogodbena vrednost:
7.1. 12,812.825,20 SIT,
7.2. 10,639.558 SIT,
7.3. 16,515.815,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
9.1. pet,
9.2. devet,
9.3. šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.1. 20,573.564,90 SIT,

12,812.825,20 SIT,
10.2. 24,434.009 SIT, 5,269.785 SIT,
10.3. 22,094.666 SIT, 16,515.815,90

SIT.
11., 12.

Kulturni, kongresni in promocijski
center Avditorij Portorož

Ob-11224
1. Naročnik, poštni naslov: Avditorij Por-

torož, Senčna pot 10, 6320 Portorož.
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): razlog za zaključek postopka brez
dodelitve naročila opreme za gledališče Tar-
tini v Piranu – scenske mehanizacije: raz-
pon med ponudniki je bil prevelik: od treh
ponudnikov sta imela dva ponudnika ele-
mente cene za posamezne točke ponudbe
izpod vsakršne ponudbe na tržišču, med-
tem ko je imel tretji tako visoko ponudbo,
da se razpisovalec zanjo ni mogel odločiti,
ker za to nima dovolj sredstev. Razpis bo
ponovljen in dopolnjen z natančnejšimi ele-
menti.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opre-

ma za gledališče Tartini v Piranu – scen-
ska mehanizacija.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,511.846,33 SIT, 5,594.475,60 SIT.
11., 12.

Kulturni, kongresni in promocijski
center Avditorij Portorož

Št. 1115/99 Ob-11226
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijska za-

druga Agraria Koper, z.o.o., Koper, Ul. 15.
maja št. 17, Koper, tel. 066/38-993, faks
066/391-160.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 16. 8. 1999 ob 12. uri, v prostorih
KZ Agraria Koper, na naslovu: Ul. 15. maja
št. 17, 6000 Koper.

Naročnik je sprejel sklep o izbiri naju-
godnejšega ponudnika dne 26. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): reference podjetja za opravljena
dela, ki se nanašajo na razpisno dokumen-
tacijo, kadrovska zasedba in reference

ključnih projektantov, ponudbena cena, po-
nudbena obdelava – vsebina ponudbe, dru-
ge ugodnosti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projekti-
ranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: aku-
mulacija Piševec – izdelava projektne
dokumentacije IP in ostale dokumenta-
cije, določene v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 25,323.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,402.500 SIT, 25,323.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7444.

KZ Agraria Koper, z.o.o.
CA Agraria Capodistria, c.r.l.

Koper

Ob-11227
1. Naročnik, poštni naslov: Javno vod-

nogospodarsko podjetje Kranj, d.d., Mirka
Vadnova 5, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, ugodnost ser-
visa, dobavni rok, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Balavto, d.o.o., Ajdovščina, Tovar-
niška 6, 5270 Ajdovščina,

2. Balavto, d.o.o., Ajdovščina, Tovar-
niška 6, 5270 Ajdovščina,

3. Avtocommerce, d.d., AC Intercar,
d.o.o., Ljubljana, Baragova 5, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. tovorno vozilo, dvoosno, poviša-

no podvozje,
2. tovorno vozilo, troosno, poviša-

no podvozje,
3. tovorno vozilo s podaljšano ka-

bino in zabojnikom.
7. Pogodbena vrednost:

1. 15,708.000 SIT,
2. 22,035.230 SIT,
3. 3,490.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. 19,336.200 SIT, 15,370.000 SIT,
2. 22,035.230 SIT, 19,900.000 SIT,
3. 4,934.346 SIT, 3,490.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
61 z dne 30. 7. 1999, št. 852, Ob-8769.

Javno vodnogospodarsko
podjetje Kranj, d.d.

Št. 64-6/99-2245 Ob-11228
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73-74 / 10. 9. 1999 / Stran 4769

3. Datum izbire: sklep o izboru z dne
16. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v skladu z razpisnimi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Avtobusni promet Murska Sobota,
d.d., Bakovska ulica 29a, Murska Sobota,

– Ivan Gaube, s.p., Stara cesta 28,
9240 Ljutomer,

– Certus Maribor, d.d., Linhartova ulica
22, Maribor,

– Zdenko Novak, s.p., Radomerje 14g,
9240 Ljutomer.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
šoloobveznih otrok v Občini Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost:
– 220 SIT/km – 49–53 sedežnim avto-

busom,
– 175 SIT/km – 30 sedežni avtobus,
– 85 SIT/km – 9 sedežni kombi,
– 183,60 SIT/km – 50+1 sedežni avto-

bus.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 220 SIT/km – 52 sedežni avtobus,
85 SIT/km – 9 sedežni kombi.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999.

Občina Ljutomer

Št. 64000-11/99 Ob-11229
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sve-

ta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Sloven-
skih goricah.

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

3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, fiksnost cen, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Breznik Tours, Avtobusni
prevozi Peter Breznik, Trstenik 11, 2234
Benedikt.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev v Osnovno šolo
Sveta Ana, s podružnično šolo Lokavec,
za šolsko leto 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 5,598.540 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,581.600 SIT, 5,598.540 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
57 z dne 16. 7. 1999.

Občina Sveta Ana

Št. 4776 Ob-11230
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za blagovne rezerve, Ljub-
ljana, Dunajska 106.

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

3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DDD, d.o.o., dezinsekcija,
dezinfekcija, deratizacija, Vojkovo nabrežje
38, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izvajanje tekoče dezinsekcije žita-

ric v pretoku (zaščita žitaric najmanj 6
mesecev),

– izvajanje plinske dezinsekcije (fu-
migacija) žitaric in paletiranje blaga v
skladiščih,

– izvajanje plinske dezinsekcije (fu-
migacija) praznih skladiščnih prostorov,

– izvajanje kombinirane dezinsekci-
je skladiščnih prostorov (obdelava povr-
šin s tekočo dezinsekcijo in z vlažnim
dimljenjem),

– izvedba deratizacije v skladiščih.
7. Pogodbena vrednost: 25 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– izvajanje tekoče dezinsekcije žitaric v

pretoku (zaščita žitaric najmanj 6 mesecev):
350 SIT/tono, 175,50 SIT/tono,

– izvajanje plinske dezinsekcije (fumiga-
cija) žitaric in paletiranje blaga v skladiščih:
350 SIT/tono, 218,50 SIT/tono,

– izvajanje plinske dezinsekcije (fumiga-
cija) praznih skladiščnih prostorov:
149,50 SIT/m3, 130 SIT/m3,

– izvajanje kombinirane dezinsekcije
skladiščnih prostorov (obdelava površin s
tekočo dezinsekcijo): 632,50 SIT/l prepa-
rata, 600 SIT/l preparata,

– izvajanje kombinirane dezinsekcije
skladiščnih prostorov (vroče dimljenje):
1.840 SIT/l preparata, 1.600 SIT/l prepa-
rata,

– izvedba deratizacije v skladiščih – de-
ratizacijsko sredstvo: 2.070 SIT/kg,
1.500 SIT/kg,

– izvajanje deratizacije – vabe: 500 SIT/1
kom, 230 SIT/1 kom.

11., 12.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Ob-11231
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran na podlagi otočkovanja ponudb po na-
slednjih merilih iz razpisne dokumentacije:

1. celovitost ponudbe oziroma kom-
pleksnost le-te in inovativnost ponudnika –
40%,

2. kadrovska usposobljenost ponud-
nika – 10%,

3. kadrovska usposobljenost tistih ka-
drov, ki bodo delali na predmetnem javnem
naročilu – 30%,

4. cena javnega naročila, skupaj s fi-
nančnimi pogoji – 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Imos, d.d., Dunajska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sto-
ritve svetovalnega inženiringa in stro-

kovnega nadzora za izgradnjo šestih
stolpičev za socialne upravičence v ure-
ditvenem območju MS 8/3 Polje (morfo-
loška enota 4A/1).

7. Pogodbena vrednost: 42,572.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,572.250 SIT, 8,330.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin

Št. 071/99 Ob-11232
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika RTV/071/99 – gradbena dela.

3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ivek, d.o.o., Vrečarjeva 20a,
Lavrica, 1291 Škofljica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
bena dela.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 539.103 SIT, 495.103 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 069/99 Ob-11233
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika RTV/069/99 – elektroinstalacij-
ska dela.

3. Datum izbire: 4. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elpo, d.o.o., Vevška 2,
1260 Ljubljana Polje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: elek-
troinstalacijska dela.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 388.700 SIT, 380.970 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.

RTV Slovenija
Javni zavod
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Ob-11234
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, 1000 Ljubljana, Par-
mova 53.

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

3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Prva skupina meril:
– nabavna vrednost 69,000.000 SIT,
– višina lastne udeležbe, maks. 10,8 mio

SIT,
– trajanje leasinga 10 let.
Pri ocenjevanju prispelih ponudb bo pr-

va skupina meril upoštevana po načelu “po-
nudba izpolnjuje pogoj” ali “ponudba ne iz-
polnjuje pogoja”. V primeru, ko ponudba
izpolnjuje posamični pogoj, se ji dodeli 2
točki, ki se nato pomnožita s številom pris-
pelih ponudb; če ponudba pogoja ne izpol-
njuje, se ji točk ne dodeli.

Druga skupina meril:
– mesečni obrok v enakih zneskih skozi

celotno odplačilno obdobje (pogoji leasin-
ga se med odplačevalno dobo ne smejo
spremeniti), ki mora upoštevati vse stroške
(davek na dodano vrednost, premoženjsko
zavarovanje za celotno odplačilno dobo, za-
varovanje terjatev, ostali stroški),

– skupni končni stroški leasinga.
Pri ocenjevanju prispelih ponudb bo dru-

ga skupina meril upoštevana po načelu naj-
nižje ponudbe. Najvišje število točk pred-
stavlja število prispelih ponudb (če bodo
prispele tri ponudbe, je maks. število točk
pri tem merilu 3 točke). Najnižji izmed po-
nudb se dodeli najvišje število točk, vsaka
višja ponudba prejme eno točko manj.

Tretja skupina meril:
– ponudniku, ki bo poleg odplačilne do-

be 10 let ponudil tudi daljšo odplačilno do-
bo (ta mora biti prikazana z odplačilnim na-
črtom pod enakimi pogoji kot za dobo od-
plačevanja 10 let), se dodeli dodatna točka.

Dodatno merilo:
– kolikor bi dve ponudbi dosegli isto šte-

vilo točk, se ponudbi leasingodajalca z naj-
nižjimi skupnimi končnimi stroški leasinga
za odplačilno dobo 10 let dodeli dodatna
točka.

Končno oceno ponudbe predstavlja se-
števek točk posameznih delov ponudbe po-
sameznega ocenjevalca (člana strokovne
komisije) po skupinah meril.

Izbira najugodnejše ponudbe se ugotovi
s seštevkom točk posameznih ocenjeval-
cev za posamezne ponudbe; najugodnejša
ponudba je tista, ki zbere največ točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VBS Leasing, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 56.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: skleni-
tev pogodbe o finančnem leasingu za
nakup poslovnih prostorov za potrebe
naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 69,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v prvem neus-

pelem razpisu 3, v drugem 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-

ročnik je prvi neuspeli razpis objavil v Urad-
nem listu RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,
Ob-3478, ponovljeni javni razpis pa v Urad-
nem listu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999,
Ob-5112. Ker tudi ponovljeni javni razpis ni
uspel, je naročnik oddal javno naročilo z
neposredno pogodbo edinemu ponudniku
skladno s tretjim odstavkom 34. člena ZJN.

12.
Agencija za radioaktivne odpadke

Št. 640-00/020/99 Ob-11235
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pol-

zela, Polzela 8, 3313 Polzela.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk po objavljenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pemi, avto šola in prevozi,
d.o.o., Breg 72/a, 3313 Polzela.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov šoloobveznih otrok v Ob-
čini Polzela za šol. l. 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za različne relacije:
I. 32.000 SIT, 18.900. SIT,
II. 29.000 SIT, 20.520 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.

Občina Polzela

Št. 715/99 Ob-11257
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ho-

če-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire:
I. 26. 8. 1999 sklep o izbiri najugodnej-

šega ponudnika za opravljanje šolskih avto-
busnih prevozov za vse relacije OŠ Franca
Lešnika–Vuka Slivnica pri Mariboru;

II. 26. 8. 1999 sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika za opravljanje šolskih avto-
busnih prevozov za relacije OŠ Dušana Fli-
sa Hoče, razen relacije Hoče–Hočka koča
in nazaj;

III. 26. 8. 1999 sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika za opravljanje šolskih
avtobusnih prevozov za relacijo Hoče–Hoč-
ka koča in nazaj.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

I. izbran najugodnejši ponudnik je cenov-
no ugoden, dobre reference;

II. izbran najugodnejši ponudnik je ce-
novno ugoden, dobre reference;

III. izbran najugodnejši ponudnik je ce-
novno ugoden, dobre reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Tajhman Tours, Dušan Tajhman s.p.,
Pod Pohorjem 33/b, Razvanje, 2103 Mari-
bor;

II. Certus Maribor, d.d., Linhartova ul.
22, 2000 Maribor;

III. EBUS Emil Vrbnjak s.p., Ulica Kir-
biševih 66/a, 2204 Miklavž na Dravskem
polju.

Kraj dobave:
I. Slivnica pri Mariboru;
II. in III. Spodnje Hoče, Reka–Pohorje.
7. Pogodbena vrednost:
I. cena za polni kilometer je 410 SIT,
II. cena za polni kilometer je 380 SIT,
III. cena za polni kilometer je 487 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. naročilo za šolske prevoze za OŠ Fran-

ca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru je
bilo oddano v celoti;

II. naročilo za šolske prevoze za OŠ
Dušana Flisa Hoče je bilo oddano v celo-
ti, razen relacije Hoče–Hočka koča in na-
zaj;

III. naročilo za šolske prevoze za OŠ Du-
šana Flisa Hoče relacija Hoče–Hočka koča
je bilo oddano v celoti.

9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe
za OŠ Franca Lešnika–Vuka, 2 ponudbi za
OŠ Dušana Flisa HOče, razen relacije Ho-
če–Hočka koča, 2 ponudbi za relacijo Ho-
če–Hočka Koča.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

I. 509 SIT/km, 324 SIT/km,
II. 380 SIT/km, 380 SIT/km,
III. 487 SIT/km, 486 SIT/km.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999,
Št. 320/99.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 3239-99 Ob-11330
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena: 40 točk,
– reference ponudnika: 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom:

15 točk,
– plačilni pogoji: 30 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krt Đukić Žarko, s.p., Brinje
1, 8232 Šentrupert.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ureja-
nje komunalne deponije v Trbovljah s
kompaktorjem ali buldožerjem.

7. Pogodbena vrednost: ca. 6,700.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 147.560 SIT na teden, 122.570 SIT na
teden.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999, št.
2789-99.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.
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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

Popravek

Ob-11247
V objavi dodelitve javnega naročila blaga

po 55. členu ZJN za prodajo Kodak izdel-
kov, Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 65-66 z dne 13. 8. 1999, Ob-9748, se
popravi zap. št. 3: Datum izbire 6. 8. 1999.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 404-162/99  Ob-11094
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava podjetja Gamax KFT., da je
Cestar Alojz, inž., s.p. – RISC edini poob-
laščeni prodajalec opreme Matlab in drugih
Mathworks proizvodov v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestar Alojz, inž., s.p. –
RISC, Gosposvetska cesta 47, Maribor.

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

trebno dobaviti: programska oprema:
MATLAB za WIN upgrade, MATLAB com-
piler, C/C++ Math Library in Neural Net-
work.

7. Pogodbena vrednost: 973.449,90
SIT z možnostjo sprememb zaradi tečajnih
razlik na dan plačila programske opreme.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 973.449,90 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-163/99  Ob-11095
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava podjetja Sun Microsystems
Hellas S.A., da je podjetje Marand, d.o.o.,
Ljubljana, edini pooblaščeni prodajalec nji-
hove opreme v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: računalniška oprema:
1 kos 18.2 GB UNIPACK, 7200 RPM in
2 kosa 128-MBYTE Memory Expansion
(2X 64-MBYTE DIMMS).

7. Pogodbena vrednost: 1,053.262,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,053.262,70 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-164/99  Ob-11096
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slov-

enija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava podjetja ESRI, da je pod-
jetje Gisdata, d.o.o., Ljubljana, edini poob-
laščeni prodajalec njihove programske
opreme v Republiki Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Ljubljana,
Zemljemerska 12, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: programska oprema:
2 kosa ARCVIEW WIN 95-98/NT
nadgradnja iz 2.1>3.1.

7. Pogodbena vrednost: 375.315,55 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 375.315,55 SIT.
11.

 Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 01074 Ob-11246
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edini primerni
ponudnik poslovnih prostorov na primerni
lokaciji za potrebe pošte Petrovče.

3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edina primerna lokacija v kraju
Petrovčah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Udvinčič Marjeta, Ul. Janka
Ulriha 12, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup poslovnega prostora v Petrovčah.

7. Pogodbena vrednost: 30,400.000
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,400.000 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 025-98/1999-1 Ob-11155
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: oddaja
naročila se izvaja na podlagi 4. člena po-
godbe štev. GURS 01/97, arh. št.
90316-39/97-1 z dne 23. 7. 1997.

3. Datum izbire: 23. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Monolit, d.o.o., Ljubljana,
Letališka 17.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje, svetovanje in dodatno vzdrže-
vanje pri uporabi programskega paketa
GEKAT - del programskega paketa, ki ga
pokriva GEOS (v nadaljnjem besedilu
GEOS) na izpostavah območnih geodetskih
uprav in Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije za obdobje od 1. 4.
1999 do 31. 3. 2000.

7. Pogodbena vrednost: 12,173.605 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 30% od
vrednosti pogodbe.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Geodetska uprava RS

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. 01-18/1-99 Ob-11067
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljub-
ljana, faks 18-92-698.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: strokovne revije in knjige.
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(c) Ocenjena vrednost naročila:
26,400.000 SIT (revije 15,400.000 SIT,
knjige 11,000.000 SIT).

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
s pričetkom od 1. 1. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisna dokumentacija je
na razpolago v recepciji Ekonomske fakul-
tete, Kardeljeva ploščad 17, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo ponudniki lahko dvignejo najkasneje do
petka 24. septembra 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT. Znesek se plača gotovin-
sko na blagajni Ekonomske fakultete, Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 17.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: zadnji rok za oddajo po-
nudb je petek 8. oktober 1999 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
vpisano številko objave tega javnega razpisa
ter navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni kuverte mora biti izpisan naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo predložite po
pošti ali osebno Univerzi v Ljubljani, Eko-
nomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek 12. oktobra
1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Eko-
nomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kar-
deljeva ploščad 17.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): stalnost dobave v obdobju 12 mese-
cev, neposreden dostop do vsebine revij pre-
ko računalnikov, nizka marža in drugi pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o javnem naročilu
posreduje strokovna sodelavka Irena Ogrin,
tel. 061/18-92-600, faks 061/18-92-698,
do 7. oktobra 1999.

10., 11.
Ekonomska fakulteta

Št. 05-108/99 Ob-11120
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, tel.
061/17-49-274, faks 061/17-49-272.

2. (a) Kraj dobave: HE Moste, HE Med-
vode in HE Vrhovo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elektromaterial, izdelki
črne in barvne metalurgije, olja in mazi-
va, orodja in oprema, zaščitna sredstva.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 11.
1999 do 31. 10. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Med-
vode, naročnikov predstavnik Drago Polak,
univ. dipl. inž. el., tel. 061/17-49-130, faks
061/17-49-272.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo se lahko dvigne vsak delovni dan od 8.
do 12. ure do vključno 24. 9. 1999 na
naslovu pod točko 4. (a).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun št. 50106-601-27492 pri
Agenciji za PP, ekspozitura Ljubljana-Vič, s
pripisom “Razpisna dokumentacija za ugo-
tavljanje sposobnosti za dodelitev naročila
materiala in opreme”.

Ponudnik mora ob dvigu razpisne doku-
mentacije pustiti svoj naslov, telefonsko in
telefaks številko ter ime in priimek kontakt-
ne osebe.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvo-
de, vložišče.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “ponudba za javni raz-
pis s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti za dobavo materiala in opreme za Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o. – Ne odpi-
raj!”, na ovojnici pa mora biti podana tudi
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in polni naslov ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 10. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska ce-
sta 46, 1215 Medvode, sejna soba.

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):

– da imajo ustrezno registracijo in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti, v področje
katere spada izvedba javnega naročila,

– da so ustrezno finančno sposobni,
– da niso v postopku prisilne poravnave,

v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– da imajo poravnane obveznosti iz na-

slova davkov, taks in drugih dajatev, dolo-
čenih z zakonom,

– da sprejmejo pogoje, predvidene z raz-
pisno dokumentacijo,

– da imajo dokazilo pristojnega ministrs-
tva, da njihovi vodstveni delavci v zadnjih 3
letih pred pričetkom naročila niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

9. Merila za ugotavljanje in priznavanje
sposobnosti:

– skupna ponudbena cena – 40 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– reference – 20 točk,
– odzivnost in dobavni roki – 20 točk,
– kompletnost dobave vseh skupin ma-

teriala in opreme ter kvaliteta – 15 točk.
10., 11.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Ob- 11219
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

2. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:

A) vodomeri; ocenjena vrednost 10.000
SIT,

B) vodovodni material – fitingi; oce-
njena vrednost 6,000.000 SIT,

C) gradbeni in potrošni material; oce-
njena vrednost 6,000.000 SIT,

D) pisarniški material, papirna kon-
fekcija, tiskovine in računalniški mate-
rial; ocenjena vrednost 12,000.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila od A do D je
34,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 2. 11.
1999 do 31. 10. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816,
kontaktna oseba: Anton Tomažin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Po-
novni javni razpis za dobavo materialov”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba: Anton Tomažin.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 10. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, sejna
soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne ob-
like skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– predložiti je potrebno vso dokumenta-
cijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,

– prednost bodo imeli ponudniki, ki ima-
jo organizirano dežurno službo za izdajo ma-
teriala v vsakem času in imajo brezplačno
dostavo blaga do naročnika.

9., 10., 11.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

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-11221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.
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Javni razpisi

Št. CRP-400/99 Ob-10914
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), praviln-
ika o ciljnih raziskovalnih programih za pod-
poro strateškega razvoja Slovenije na posa-
meznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in
34/98), odredbe o načinu oddajanja sub-
vencij, dotacij in drugih transferov iz sred-
stev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98),
objavljamo

razpis raziskovalnih projektov
za podporo razvoju pravnega sistema

Republike Slovenije
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Trg OF 13, Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefa-

nova 2, Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-

va 3, Ljubljana,
– Služba Vlade za evropske zadeve, Slo-

venska 27-29, Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Gregor-

čičeva 25 Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izbira projektov za

prednostne raziskovalne tematike na po-
dročju pravosodja in na upravno-pravnem
področju, ki jih vključuje dispozicija za ciljni
raziskovalni program “Strategija razvoja
pravnega sistema Republike Slovenije do
leta 2010“.

Razpisane teme (sklopi) v okviru ciljnega
raziskovalnega programa

1. Izdelava primerjalno-pravne analize
postopkov: posredovanja (mediacije), po-
miritve (konciliacije), zgodnejše nevtralne
obravnave (ENE), kot oblika alternativnega
reševanja sporov.

Okvirna vsebina:
· spori iz civilnopravnih razmerij:
– postopki posredovanja in pomiritve,
– obvezni predsodni postopek pomiritve

ali posredovanja,
– institucionalizacija sklepanja izvensod-

ne poravnave,
– oblike alternativnega reševanja sporov

pri sodiščih;
· spori iz delovnopravnih razmerij:
– primernost postopkov pomiritve, po-

sredovanja in arbitraže za vse vrste delovnih
sporov,

– pravni viri , s katerimi urejajo alternativ-
ne načine reševanja delovnih sporov,

– obveznost ali prostovoljnost alternativ-
nih načinov reševanja sporov,

– oblike alternativnega reševanja sporov
pri sodiščih,

– institucionalizacija postopkov alterna-
tivnega reševanja delovnih sporov.

2. Analiza in priprava osnov za medna-
rodno pogodbo o pristopu Republike Slo-
venije k Evropski uniji.

Okvirna vsebina:
· analiza dosedanjih širitev Evropske

unije,
· evropski sporazumi in pogodbe o pri-

stopu (primerjava/analiza vsebinskih in in-
stitucionalnih razlik),

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

A) vzdrževanje vozil:
1. specialna tovorna vozila s smetar-

sko nadgradnjo in kombinirana vozila znam-
ke Mercedes,

2. Kanaljet IVECO – MORO,
3. smetarska vozila TAM – RIKO in

avtocisterna TAM – RIKO,
4. tovorna vozila znamke VW (CAD-

DY in transporter),
5. terenska vozila Suzuki (Vitara in

Samarai),
6. osebna in tovorna vozila Renault

(R5, Clio, Laguna, Express, R19),
7. terensko tovorno vozilo Mazda

2500;
B) vzdrževanje vodomerov:
1. od proizvajalca ABB, IKOM in

INSA,
2. od proizvajalca Meinicke;
C) vzdrževanje strojev.

Ponudbe ponudnikov, ki bodo posre-
dovane samo za posamezne sklope (od A
do B), bodo upoštevane in se bodo štele
za popolne.

Skupna ocenjena vrednost:
28,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Novo mesto, Cikava.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

2. 11. 1999 do 31. 10. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 068/323-594, faks
068/323-816, kontaktna oseba: Anton To-
mažin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na ŽR JP Komunala Novo me-
sto, d.o.o., št. 52100-601-11459, pri
Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z
navedbo “Ponovni javni razpis za vzdrževa-
nje vozil, vodomerov in strojev”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 10. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12,
8000 Novo mesto, kontaktna oseba: An-
ton Tomažin.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 10. 1999 ob 10. uri, JP Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, sej-
na soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– predložiti je potrebno vso dokumen-
tacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,

– prednost bodo imeli ponudniki s
pooblaščenim servisom proizvajalcev vo-
zil, vodomerov in strojev ter z odzivnim ro-
kom 48 ur ali manj.

10., 11.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

· pogodba o pristopu in drugi instrumenti,
· uveljavitev pogodbe o pristopu,
· priprava izhodišč za mednarodno po-

godbo o pristopu Republike Slovenije k
Evropski uniji.

3. Konceptualni razvoj državljanstva v
pravni ureditvi Republike Slovenije po letu
1991.

Okvirna vsebina:
· analiza vseh sprememb regulative s te-

ga področja,
· analiza odločb ustavnega sodišča ozi-

roma njihov vpliv na prakso v zvezi s pode-
ljevanjem in prenehanjem državljanstva,

· analiza upoštevanja evropskih standar-
dov (Evropska konvencija o državljanstvu),

· širše implikacije pravnih posledic suk-
cesije na celoten sklop problematike držav-
ljanstva.

4. Volilna zakonodaja na področju voli-
tev v evropski parlament

Okvirna vsebina:
· pojem in struktura evropskega parla-

menta,
· primerjalno-pravni pregled značilnih

ureditev v državah članicah,
· analiza ustavne ureditve volilne pravice

z vidika volitev v evropski parlament,
· načelna izhodišča zakonske ureditve,
· strokovni osnutek predlagane zakon-

ske ureditve.
5. Zakonske podlage za statusno uredi-

tev oseb javnega prava
Okvirna vsebina:
· strokovne podlage (že izdelane v okviru

istega projekta v letu 1998/99),
· predlog zakonske ureditve:
– načelna izhodišča zakonske ureditve,
– obrazložitev osnutka zakona,
– strokovni osnutek predlagane zakon-

ske ureditve.
6. Mirno reševanje mejne problematike

z republiko Hrvaško - mednarodnopravni vi-
diki

Okvirna vsebina:
· pregled načel in pravil mednarodnega

prava v zvezi z mirnim reševanjem medna-
rodnih sporov s posebnim obzirom na mej-
ne in delimitacijske spore,

· analiza narave in posebnosti mejnega
in delimitacijskega spora z oceno ustrez-
nih sredstev in mehanizmov njegovega re-
ševanja,

· analiza obstoječih metod delimitacije in
mednarodnopravna argumentacija pogajal-
skih stališč Republike Slovenije.

Pogoji in merila:
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta, predpisane z
29. in/ali 30. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).

b) Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za notranje zadeve, na podlagi
predhodno izdelane ocene ustrezne kako-
vosti odgovornih nosilcev projektov oziro-
ma članov projektnih skupin, ki jih pripravi
Ministrstvo za znanost in tehnologijo na pod-
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lagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativ-
nih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi projektov, ki bodo:

· s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristo-
pom, finančno ponudbo in časovnim načr-
tom obetali učinkovito doseganje ciljev v
zgoraj navedenih razpisanih temah,

· ki bodo za izvajanje razpisane tematike
oblikovali projektne skupine, sestavljene in-
terdisciplinarno in medinstitucionalno,

· ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-

vedbo programa namenjajo sofinancerji:
30,000.000,00 SIT.

IV. Rok izvedbe projektov v okviru razpi-
sanih tematskih sklopov je od 6 do pravilo-
ma 36 mesecev, glede na program predlo-
ženega projekta.

V. Prijava na razpis mora prispeti na na-
slov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke,
do vključno 30. 9. 1999 do 14. ure.

VI. Odpiranje prijav bo 1. 10. ob 10. uri
v sejni sobi Ministrstva za znanost in tehno-
logijo (v drugem nadstropju), Trg OF 13,
Ljubljana.

VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 20 dni od dneva odpiranja.

VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost, Trg OF 13, Ljublja-
na.

Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj - Raz-
pis za CRP Pravni sistem“ morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovu: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Služba vlade za evropske zadeve,
Ministrstvo za zunanje zadeve

in Ministrstvo za pravosodje

Ob-11373
Na podlagi 5. člena odloka o koncesiji

za izvajanje pogrebne dejavnosti v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 22/98) objavlja
Občina Kozje

javni razpis
za podelitev koncesije za izbirno

gospodarsko javno službo za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju

Občine Kozje
1. Koncedent: Občina Kozje, Kozje 37,

3260 Kozje.
2. Predmet koncesije: izvajanje izbirne

gospodarske javne službe – opravljanje po-
grebne dejavnosti v skladu z odlokom o
koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti v
Občini Kozje (Uradni list RS, št. 22/98) in
odlokom o pokopališkem redu v Občini Koz-
je (Uradni list RS, št. 22/98).

3. Območje izvajanja koncesije: poko-
pališča Kozje, Pilštanj, Podsreda, Buče, Za-
gorje, Dobležiče.

4. Trajanje koncesije: koncesija se skle-
ne za določen čas za dobo 5. let.

5. Koncesionar mora za izvajanje konce-
sije izpolnjevati naslednje pogoje:

– fizična ali pravna oseba mora biti regi-
strirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z ustrezno usposoblje-
nim kadrom za izvajanje pokopališke dejav-
nosti in da je primerno tehnično opremljen,

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki se podeljuje s koncesijo, kar dokazu-
je z referencami,

– da zagotovi izvajanje dejavnosti v okvi-
ru predpisane zakonodaje in predpisanih
standardov in normativov,

– da pripravi program izvajanja gospodar-
ske javne službe za čas trajanja koncesije,

– da predloži predloge cen za izvajanje
svojih storitev.

6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5. točke razpisa,
– program izvajanja gospodarske javne

službe,
– cenik za izvajanje storitev pokopališke

dejavnosti,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– cene storitev,
– reference,
– kvaliteta programa izvajanja dejavno-

sti,
– druge morebitne ponujene ugodnosti,
– celovitost ponudbe.
8. Rok za oddajo ponudbe je 27. 9.

1999 do 10. ure na naslov Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje, v zapečateni kuverti
z napisom “Ne odpiraj – ponudba Koncesi-
ja za izvajanje pogrebne dejavnosti“.

Kuverta mora biti opremljena z naslovom
ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne
27. 9. 1999 ob 12. uri v prostorih Občine
Kozje, Kozje 37, Kozje.

Ponudniki morajo pri odpiranju ponudb
predložiti pooblastila za zastopanje.

10. O izbiri koncesionarja bo odločal
občinski svet najkasneje v 30 dneh po odpi-
ranju ponudb. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni.

11. Z izbranim koncesionarjem se bo
sklenila koncesijska pogodba.

12. Vse dodatne informacije (število gro-
bov na posameznih pokopališčih,…) lahko
ponudniki dobijo na Občini Kozje, tel.:
063/800-140, faks 063/801-075, E-mail:
obcina1.kozje@siol.net.

Občina Kozje

Ob-11077

Javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projekta

organiziranje prodaje kmetijskih
izdelkov na VTC. št. 12

1. Naročnik: Občina Puconci, Pucon-
ci 80.

2. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalca projekta, ki obsega:

– ureditev tržnice z organiziranjem pro-
izvodnje, prevzemom in trženjem kmetijskih
proizvodov,

– ureditev informacijskih tabel in označb,
– promocijo,
– informiranje in usposabljanje prebival-

cev.
3. Okvirna vrednost projekta: 9,000.000

SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– kakovost ponudbe,
– uveljavljenost in uspešnost ponudnika.
5. Razpisna dokumentacije: ponudniki lah-

ko dvignejo razpisno dokumentacijo na upravi
občine Puconci, Puconci 80, Urad župana.

6. Rok za predložitev ponudbe: 27. sep-
tember 1999 do 12. ure.

7. Način predložitve ponudbe: ponudba
mora biti zapečatena in predložena na na-
slov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci s pripisom: razpis ponudba VTC.

8. Odpiranje ponudb ne bo javno.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-

sa obveščeni najkasneje do 5. 10. 1999.
10. Dodatne informacije dobijo ponud-

niki vsak delavnik na upravi občine pri Marti
Horvat, tel. 069/459-102.

Občina Puconci

Ob-11076

Javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projekta
začetek predelave goričkega sadja

v sokove in druge produkte
‘Gorički sad’

1. Naročnik: Občina Puconci, Puconci
80 v imenu občin Goričkega; Moravske To-
plice, Puconci, Hodoš, Šalovci, Gornji Pe-
trovci, Grad, Kuzma, Rogašovci, Cankova,
Tišina.

2. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalca projekta, ki obsega:

– analiza proizvodov, storitev in trgov,
– analiza izdelkov,
– analiza prodajnega trga,
– analiza organizacije, kadrov, pro-

izvodnje,
– zagon predelave in pričetek trženja.
3. Okvirna vrednost projekta:

17,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– kakovost ponudbe,
– vrednost lastnih sredstev, vloženih v

projekt,
– uveljavljenost in uspešnost ponudnika.
5. Razpisna dokumentacije: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
upravi občine Puconci, Puconci 80, Urad
župana.

6. Rok za predložitev ponudbe: 27. sep-
tember 1999 do 12. ure.

7. Način predložitve ponudbe: ponudbe
morajo biti zapečatene in predložene na na-
slov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci s pripisom: razpis CRPOV - prede-
lava sadja.

8. Odpiranje ponudb bo 27. septembra
ob 13. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje do 5. 10. 1999.
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10. Dodatne informacije dobijo ponud-
niki vsak delavnik na upravi občine pri Marti
Horvat, telefon 069/459-102.

Občina Puconci

Št. 01-165-1999 Ob-11068
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-

nju, d.o.o., na podlagi odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98) in v skladu z
operativnim programom zapiralnih del Rud-
nika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., za leto 1999 objavlja

javni razpis
za subvencioniranje investicij iz

naslova odpiranja novih delovnih mest,
na katera se bodo prezaposlili

preseženi delavci Rudnika svinca in
cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.

1. Naziv in sedež uporabnika: Rudnik
svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, 2392 Mežica.

2. Predmet razpisa: dodelitev subvenci-
je za sofinanciranje investicij, ki bodo v skla-
du z investicijskimi programi omogočile za-
poslitev presežnih delavcev Rudnika svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.

3. Višina sredstev razpisa
Višina sredstev razpisa je določena z

operativnim programom zapiralnih del Rud-
nika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., za leto 1999 oziroma v skladu z
višino sredstev proračuna Republike Slove-
nije za leto 1999, dodeljenih Rudniku svin-
ca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., za
aktivne oblike prezaposlovanja. Predvidena
so sredstva v višini 120,000.000 SIT, s
katerimi naj bi prejemnik zagotovil delovna
mesta za 30 presežnih delavcev Rudnika
svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.

Posamezni gospodarski družbi ali samo-
stojnemu podjetniku bodo sredstva dode-
ljena nepovratno največ do višine
120,000.000 SIT. Investicijski program
strokovno oceni komisija, izbrana s strani
uporabnika.

4. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prosilci,

ki bodo s svojimi investicijskimi programi
dokazali možnost odprtja novih delovnih
mest z zagotovilom, da bodo nanje zaposlili
presežne delavce Rudnika svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o. Nova delovna me-
sta morajo biti na lokaciji Občin: Mežica,
Črna na Koroškem, Prevalje ali Ravne na
Koroškem.

Pogoj za prijavo na javni razpis je dvig
razpisne dokumentacije.

Prosilci morajo predložiti investicijski pro-
gram, izdelan v skladu s priročnikom za pri-
pravo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, december 1991) oziroma z
navodilom za izdelavo investicijskega pro-
grama manjših naložbenih projektov (Inšti-
tut za ekonomiko investicij, Ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, marec 1992).

Investicijski program mora zagotavljati,
da investitor v roku petih let ne bo izvajal
programa ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev.

V investicijskem programu mora biti na-
vedeno natančno število delavcev, ki jih na-

merava investitor na novo zaposliti z naved-
bo zahtevane stopnje in smeri izobrazbe.
Če investitor zahteva posebne delovne iz-
kušnje in znanja, naj navede tudi te. Če želi
investitor zaposliti delavce z zdravstvenimi
omejitvami ali če je pripravljen na svoje
stroške prekvalificirati delavce, kolikor ni na
razpolago delavcev z zahtevano izobrazbo,
naj posebej navede.

5. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva se bodo dodelila prejemnikom

ob izpolnjenih pogojih 4. točke tega javnega
razpisa po naslednjih prednostnih merilih:

Prednost bodo imeli prejemniki:
1. katerih investicija se bo izvajala na

lokaciji industrijske cone Glančnik Mežica,
2. ki bodo uvajali novo dejavnost v

lokalnem okolju,
3. ki bodo opravljali oziroma opravlja-

jo proizvodno dejavnost, vključno s pro-
izvodnimi storitvami,

4. kateri bodo omogočili zaposlitev
čim več ljudem, najkasneje v roku 6 mese-
cev po izboru,

5. katerih proizvodnja je tržno zanimi-
va in ima možnosti razširitve,

6. ki imajo boljšo boniteto.
6. Obvezna vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati:
– investicijski program, izdelan v skladu

s 4. točko tega javnega razpisa in potrebna
dokazila, s katerimi so dokazane navedbe iz
investicijskega programa,

– fotokopijo priglasitvenega lista – 1/1
in 1/2 (samo za samostojne podjetnike);

– veljavno registracijo družbe oziroma
sklep o vpisu v sodni register,

– BON 1 za preteklo leto in BON 2, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (za gospodar-
ske družbe),

– dokazilo o plačanih davkih, potrjeno
od krajevno pristojne izpostave DURSA, ki
ne sme biti starejše od 30 dni (za samostoj-
ne podjetnike),

– dokazilo o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje prigla-
šene oziroma registrirane dejavnosti,

– bilanca stanja in izkaz uspeha za leti
1997 in 1998 (za gospodarske družbe),

– bilanca stanja in izkaz uspeha ter na-
povedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti z vsemi prilogami za leti 1997 in
1998 (za samostojne podjetnike),

– odločbo o odmeri davka iz dejavnosti
za leto 1998,

– izjavo, da prejemnik soglaša s pogodbo,
– bonitete.
7. Način in rok prijave
Vloge je potrebno dostaviti osebno ali

poslati s priporočeno pošiljko na naslov:
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.

Rok za predložitev vlog je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti z oznako pošiljatelja ter oznako: “Ne
odpiraj – vloga – prezaposlovanje delavcev
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o.”

Komisija bo odpirala vloge na sedežu
uporabnika. Odpiranje ne bo javno.

8. Postopek ocenjevanja vlog:
Komisija za ocenjevanje vlog bo prosil-

ce, ki bodo oddali nepopolne vloge v osmih
dneh, pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok

dopolnitve je 8 dni. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v tem roku, se bodo zavrgle.

Komisija bo o dodelitvi subvencij obve-
stila prejemnika, ki bo izpolnjeval razpisne
pogoje, najkasneje v roku 30 dni od objave
javnega razpisa.

9. Razpoložljivost informacij
Vsa dodatna pojasnila in informacije so

na voljo na sedežu Rudnika svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Meži-
ca, tel. 0602/35-419, vsak delovni dan od
9. do 11. ure, kjer lahko interesenti dvignejo
razpisno dokumentacijo (vzorec pogodbe,
seznam presežnih delavcev s kadrovsko
strukturo) proti plačilu 5.000 SIT, ki jih naka-
žejo na ŽR št. 51830-601-20119, Rudnik
svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
kontaktna oseba je Judita Škoflek.

10. Pritožbeni rok
Predlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v

roku 8 dni od prejema sklepa na naslov
uporabnika.

Rudnik svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o.

Št. 1438/32 Ob-11260
Visoka šola za hotelirstvo in turizem,

Obala 29, Portorož, objavlja

razpis

za izbor najugodnejšega ponudnika za
izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo Visoke šole za hotelirstvo in

turizem Portorož
Naročnik: VŠHT Portorož, Obala 29,

Portorož, faks 066/21-77-020.
Predmet ponudbe obsega:
I. Arhitekturni projekti:
– idejna zasnova šole,
– idejni projekt šole,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja PGD,
– projekt za izvedbo – PZI,
– projekt za razpis – PZR,
– projekt zunanje ureditve,
– projekt izvedbenih del – PID;
II. projekti elektro instalacij:
– idejna zasnova elektro inštalacije IP,
– PGD, PZI, PID – jaki tok, šibki tok,

telefon, računalniška povezava;
III. projekt strojnih instalacij:
– idejna zasnova strojnih instalacij – IP,

PGD, PZI, PID – vodovod, kanalizacija, pre-
zračevanje, ogrevanje, klimatizacija;

IV. elaborat varnosti pri delu:
– projekt požarne varnosti;
V. projektantski nadzor:
– upošteva se celovitost ponudbe.
Ponudniki morajo predložiti:
– izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje upravnega organa za izvaja-

nje dejavnosti,
– referenčno listo z navedbo realiziranih

tovrstnih projektov,
– ponujeno ceno, specificirano po po-

sameznih projektih,
– rok za predajo projektne dokumenta-

cije s projektantskimi pogoji,
– plačilni pogoji,
– veljavnost ponudbe.
Podatki o objektu
Lokacija predvidenega objekta se naha-

ja na območju počitniškega doma Korotan v
Portorožu (Občina Piran).
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Velikost objekta znaša 1600 m2.
Gabariti objekta so opredeljeni v veljavni

urbanistični dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na razpolago

v tajništvu VŠHT, Obala 29, Portorož, tel.
066/21-77-021, vsak dan med 12. in 14.
uro. Strošek dokumentacije je 10.000 SIT.
Interesenti si lahko lokacijo ogledajo na licu
mesta.

Upoštevali bomo vse ponudbe, ki bodo
prispele v tajništvo VŠHT Portorož, Obala
29, Portorož, do 30. 9. 1999 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – Ponudba za projektiranje
šole”. Odpiranje ponudb bo dne 1. 10.
1999 ob 12. uri v sejni sobi VŠHT Portorož,
Obala 29, Portorož.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku desetih dni po odpiranju po-
nudb.

Visoka šola za hotelirstvo in turizem
Portorož

Javne prodaje delnic

Ob-11024
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom, objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar Grafič-
no embalažno podjetje Tika Trbovlje, d.d.,
Cesta Tončke Čeč 44, Trbovlje.

Predmet prodaje je 321 navadnih del-
nic Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, po ceni
15.000 SIT za eno delnico. Delnice se
prodajajo v paketu. Prednostno pravico
imajo, v skladu z določili statuta, obstoje-
či delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbov-
lje, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, ki s pismenim sporočilom do 2. 10.
1999, to je 30 dni od predložitve ponud-
be za prodajo banki, izjavijo, da sprejme-
jo ponudbo. Po tem roku bodo delnice
pod enakimi pogoji ponujene ostalim kup-
cem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, 1420 Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove ljubljanske

banke

Ob-11025
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom, objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar TKI
Hrastnik, d.d., Za Savo 6, Hrastnik.

Predmet prodaje je 400 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, po ceni
42.000 SIT za eno delnico. Delnice se pro-
dajajo v paketu. Prednostno pravico imajo,
v skladu z določili statuta, obstoječi delni-
čarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke ki s pisme-
nim sporočilom do 2. 10. 1999, to je 30
dni od predložitve ponudbe za prodajo ban-
ki izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Po tem
roku bodo delnice pod enakimi pogoji po-
nujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, 1420 Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske

banke

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-11332
Na zahtevo PID-ov Maksima 1, d.d.,

Maksima 2, d.d., in Maksima 3, d.d., upra-
va družbe Opekarna Novo mesto, d.d., Za-
log 21, Novo mesto, preklicujemo izredno
sejo skupščine družbe Opekarna Novo me-
sto, d.d., sklicano za 16. september 1999.

Opekarna Novo mesto, d.d.,
Novo mesto

uprava družbe

Ob-11125
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške

družbe Tekstilna tovarna Okroglica, d.d., in
v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Tekstilna tovarna

Okroglica, d.d.
ki bo v četrtek. 14. oktobra 1999, na

sedežu družbe Tekstilna tovarna Okroglica,
d.d., Dombrava 1, Volčja Draga, s pričet-
kom ob 14. uri, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevena
Tea Gorjup, za preštevalki glasov se izvolita
Mateja Stanič-Rudolf iz podjetja RR&Co,
d.o.o. in Sonja Harej iz podjetja TT Okrogli-
ca d.d. Seji prisostvuje vabljeni notar Drago
Ferligoj.

2. Obravnava in sprejem Poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje Po-
ročila o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme na znanje poročilo o poteku last-
ninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe določene v predlogu
sklepov št. 4.1. do 4.18.

5. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme na znanje informacija o poslovanju
družbe za obdobje od 1993 do 1997.

6. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička in pokrivanju izgube za ob-
dobje 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne up-
rave in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme predlog sklepa,
da se revalorizirana izguba za poslovna leta
1994, 1995, 1996, ki na dan 31. 12. 1998
znaša v skupnem znesku 210,703.651,27
SIT se pokrije kot sledi:

· iz dobička poslovnega leta 1993, reval-
oriziranega na dan 31. 12. 1998 v znesku
10,697.969,70 SIT,

· iz revalorizacijskega popravka rezerv v
znesku 49,991.650,67 SIT,

· iz dolgoročnih rezervacij v znesku
75,000.000 SIT,

· iz revalorizacijskega popravka dolgo-
ročnih rezervacij v višini 75,014.030,90
SIT.

Dobiček iz poslovnega leta 1997, reval-
oriziran na dan 31. 12. 1998 v znesku
23,566.540,40 SIT ostane nerazporejen.

7. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe Tekstilna tovarna Okro-
glica d.d., za leto 1998.

8. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog sk-
lepa, da dobiček za poslovno leto 1998, ki
na dan 31. 12. 1998 znaša 8,261.865,40
SIT, ostane nerazporejen.

9. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1999 imenuje revizij-
ska hiša Podboršek, Revizijska družba k.d.,
iz Ljubljane, Ulica Gradnikove brigade 4.

10. Prenehanje mandata članov zača-
snega nadzornega sveta in izvolitev članov
nadzornega sveta, predstavnikov delničar-
jev in seznanitev s članom nadzornega sve-
ta, ki ga je  izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina, v skladu z
določili točke 1.7 Akta o lastninskem preob-
likovanju družbe Tekstilna tovarna Okrogli-
ca d.d., ugotovi, da z dnem izvedbe
1. skupščine delniške družbe Tekstilna to-
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varna Okroglica, d.d., preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta.

Na predlog začasnega nadzornega sve-
ta je skupščina sklenila, da se v skladu z
določili točke 6.0. statuta družbe za člana
nadzornega sveta predstavnike delničarjev
izvolita:

1. mag. Milena Kramar Žnidar
2. Damir Popovič.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev na svoji seji izvolil svojega člana v nad-
zorni svet za mandatno dobo štirih let.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se čla-
nom nadzornega sveta določi sejnina v višini
15.000 SIT bruto za člane nadzornega sveta
in 25.000 SIT bruto za predsednika nadzor-
nega sveta. Družba za udeležbo na seji čla-
nom nadzornega sveta krije tudi povračilo
potnih stroškov in druge razumne stroške.

Sejnina v zgoraj navedeni višini se izpla-
ča tudi članom začasnega nadzornega sve-
ta za čas njihovega mandata.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi
pri KDD d.d., Ljubljana, na dan 4. 10. 1999
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine začasni upravi - direktorju druž-
be Tekstilna tovarna Okroglica d.d.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

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 posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne, v skladu z določili 7.8. točke statuta
družbe, eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem v informa-
tivni pisarni – tajništvu družbe Tekstilna to-
varna Okroglica, d.d., Dombrava 1, 5293
Volčja Draga, pri Harej Sonji, vsak delovnik
od 9. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Tekstilna tovarna Okroglica, d.d.
začasna uprava - direktor Evgen Kete

Št. 82-H1-005 Ob-11143
Na podlagi 71. člena statuta, v skladu z

zakonom o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava

II. skupščino
delničarjev družbe SCT Strojegradnja,

d.d., Ljubljana,
ki bo dne 11. 10. 1999 ob 10. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupš-
čine izvoli Majo M. Kunstelj ter za prešteval-
ki glasov Nado Seršen in Majdo Južnik. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notar-
ka Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme letno poročilo družbe
za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve za pokrivanje izgube družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba družbe v letu
1998 v višini 52,375.383 SIT pokriva v na-
slednjih petih letih.

4. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za finančnega revizorja družbe za
leto 1999 imenuje revizijska družba RFR
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
111.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem

delničarjem družbe na sedežu družbe, Kav-
čičeva 66, Ljubljana, vsak delovni dan do
vključno 11. 10. 1999, med 9. in 12. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastop-
niki ali pooblaščenci, ki v skladu z 80. čle-
nom statuta družbe svojo udeležbo pisno
prijavijo vsaj 8 dni pred zasedanjem skupš-
čine. Pooblaščenci delničarjev morajo pri-
javi priložiti pisno pooblastilo.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
10.30 na istem mestu. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

SCT Strojegradnja
direktor Joško Botušič

Ob-11144
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Ma-
ribor, d.d. in v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.d.,

ki bo v torek, 12. oktobra 1999 s pričet-
kom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mari-
boru, Preradovičeva ul. 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Anko Čadež.

Za preštevalki glasov se izvolita: Majdo
Novak in Rosito Guzelj.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju delniške družbe TVT Maribor,
d.d., za leto 1998, z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe TVT Maribor, d.d., za
leto 1998, z mnenjem revizorja.

3. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

nadzornega sveta se izguba iz preteklih let v
poslovanju delniške družbe pokrije, kot je
predlagano.

4. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe v predloženi vsebini.

5. Izvolitev dveh članov nadzornega sve-
ta in seznanitev skupščine s članom nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev pove-
zanih družb.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata članom nad-
zornega sveta z dnem 12. 10. 1999 imenu-
jeta nova člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delničarjev, po predlogu nadzorne-
ga sveta.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, ki zastopa interese delavcev
povezanih družb.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Valuta,
družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva
13, Maribor, za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 1999.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu družbe.

Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
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dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporo-
čijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlog sprememb in dopolnitev statuta
delniške družbe je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polur-
nem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.

TVT Maribor, d.d.
uprava družbe

Ob-11125
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in sklepa uprave družbe,
sklicujem

zasedanje skupščine
delniške družbe Smelt International,

d.d., Ljubljana,
ki bo dne 11. oktobra 1999 ob 12.30 v

sejni sobi št. 1 v XV. nadstropju poslovne
stavbe WTC v Ljubljani, Dunajska 156.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

izvoli predsednik skupščine, imenujeta pre-
števalca glasov ter imenuje notar.

2. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta delniške družbe.

3. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: pred potekom mandata

se z dnem vpisa sprememb statuta delniške
družbe v register razreši nadzorni svet.

4. Razrešitev uprave – glavnega direk-
torja.

Predlog sklepa: pred potekom mandata
se z dnem vpisa sprememb statuta delniške
družbe v register razreši uprava – glavni
direktor.

5. Imenovanje predsednika uprave in
treh članov uprave.

Predlog sklepa: za dobo pet let se ime-
nuje predsednik uprave in trije člani uprave,
katerih mandat začne teči z dnem vpisa
sprememb statuta v register.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
delniške družbe je dostopno v tajništvu glav-
nega direktorja, od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine, vsak delov-
ni dan med 8. in 14. uro v Ljubljani, Dunaj-
ska 160, soba 251/II.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah pa z glasovni-
cami.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje v istih prostorih,
istega dne ob 13.30 in skupščina bo veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

SMELT International, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-11263
Na podlagi določil ZGD in 7.3. točke sta-

tuta družbe Autoemona zastopstva in servisi,
d.d., Celovška 252, Ljubljana, sklicujemo

peto sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 14. 10. 1999 ob 13. uri v
prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, notarja in preštevalca
glasov.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1998, skupaj s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in revizijske družbe v
predlaganem besedilu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1998 in pokrivanje izgube v ob-
dobju 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep o razporeditvi dobička za le-
to 1998 in pokrivanju izgube v obdobju
1993–1997 v naslednjem besedilu:

Nerazdeljeni dobiček na dan 31. 12.
1998 v znesku 68,369.830,55 SIT se na-
meni za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Preostanek nepokrite izgube v znesku
198,343.547,69 SIT se pokrije v breme
revalorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala v višini 165,412.970,30 SIT, nepo-
krito ostane še 32,930.577 SIT.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 1999 imenuje
pooblaščena revizijska družba Contura,
d.o.o., Celovška 150, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje istega dne, tj.
14. 10. 1999 ob 14. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala na podla-
gi dnevnega reda, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov ter informaci-

je so na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 13. do 14. ure.

Autoemona, Zastopstva in servisi, d.d.,
uprava

Ob-11264
Uprava pooblaščene investicijske

družbe Infond Zlat, d.d., v skladu z 288.
členom Zakona o gospodarskih družbah,
objavlja

nasprotne predloge

k 4. in 5. točki dnevnega reda skupšči-
ne družbe Infond Zlat, d.d., ki bo dne 28.9.
1999, ob 13. uri na sedežu družbe v Mari-
boru, Ulica Vita Kraigherja 5.

1. nasprotni predlog delničarja  Albina
Cunje, IX. korpusa 3, Izola, k 4. točki dnev-
nega reda:

Celotni dobiček se naj razdeli delničar-
jem v obliki dividende in v gotovini.

2. nasprotna predloga  delničarjev Veri-
ce in Haralda Karner, Cesta IX/14, Velenje:

2.1. nasprotni predlog k 4. točki dnev-
nega reda:

Dobiček družbe iz leta 1998 v višini
462,415.552,93 SIT se uporabi:

– v višini 462,000.000,00 SIT za izpla-
čilo dividende,

– v višini 415.552,93 pa ostane neraz-
porejen.

– pravico do dividende imajo delničarji,
ki so na dan zasedanja skupščine delničarji
in so vpisani v delniško knjigo pri KDD.

2.2. nasprotni predlog k 5. točki dnev-
nega reda:

Pod to točko sklep sploh ni potreben,
ker sredstev za povečanje osnovnega kapi-
tala ni.

Stališče in utemeljitev uprave:
Uprava družbe se ne strinja z nasprot-

nima predlogoma k 4. točki dnevnega re-
da.

Pri uporabi dobička v obliki novih delnic,
PID Infond Zlat sledi politiki razvoja v obliki
sklada rasti. V skladu s sklepom skupščine
in statutom družbe je politika uporabe do-
bička takšna, da se dobiček ne izplača del-
ničarjem v gotovini, temveč deli v obliki no-
vih delnic. S takšno rešitvijo so delničarji na
eni strani udeleženi pri dobičku, po drugi
strani pa sklad obdrži sredstva iz dobička,
ki jih ponovno vlaga v vrednostne papirje in
zagotavlja ustrezno rast svojega premože-
nja.

Uprava družbe se prav tako ne strinja z
nasprotnim predlogom k 5. točki dnevnega
reda.

Glede na predlog uprave, da se dobi-
ček uporabi za povečanje osnovnega ka-
pitala, je na podlagi 333. člena Zakona o
gospodarskih družbah potrebno sprejeti
sklep o povečanju osnovnega kapitala iz
dobička.

Pooblaščena investicijska družba
Infond Zlat, d.d.,

direktor: mag. Branko Pavlin

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-11073
Ime javnega glasila: Večer.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,

Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Borko De Corti.

Ob-11074
Ime javnega glasila: 7D.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,

Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Borko De Corti.

Ob-11075
Ime javnega glasila: Naš dom.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,

Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Borko De Corti.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73-74 / 10. 9. 1999 / Stran 4779

Razne objave

Ob-11288

Javna objava
namere Slovenskih železarn, d.d., o
prodaji družbe SŽ TIO Pnevmatika

d.o.o., Lesce in objava poziva k
zbiranju ponudb na podlagi

ponudbenega memoranduma
Slovenske železarne, d.d. (v nadaljnjem

besedilu SŽ), ki so 100% kapitalski lastnik
družbe SŽ TIO Pnevmatika, d.o.o., Lesce
(v nadaljnjem besedilu: TIO Pnevmatika).
Dne 20. 2. 1998 je bil v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 13/98, objavljen
zakon o privatizaciji Slovenskih železarn (v
nadaljevanju: ZPSŽ), ki je začel veljati dne
21. 2. 1998. Omenjeni zakon omogoča
tako javno kot tudi neposredno prodajo del-
nic Slovenskih železarn, d.d., katerih last-
nica je Republika Slovenija ter prodajo po-
slovnih deležev v odvisnih družbah, katerih
lastnik so Slovenske železarne, d.d. (v na-
daljevanju: SŽ).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn po-
dala predhodno soglasje za prodajo družbe
SŽ TIO PNEVMATIKA, d.o.o. (v nadaljeva-
nju TIO Pnevmatika), ki je v 100% lasti SŽ.

SŽ, d.d., so se odločile za objavo zbi-
ranja ponudb strateških partnerjev (v nada-
ljevanju interesentov) na podlagi ponudbe-
nega memoranduma.

Kratek opis družbe in njenih dejavnosti
Družba TIO Pnevmatika je proizvajalec

izdelkov iz področja industrijske pnevmati-
ke, ki se uporabljajo kot sestavni elementi
pri mehanizaciji in avtomatizaciji strojev in
naprav ter proizvodnih linij v skoraj vseh
industrijskih panogah.

Proizvodni program obsega :
– pnevmatične valje (cilindre),
– krmilnike poti (razvodnike),
– ventile,
– posebne naprave.
Podjetje proizvaja serijske komponente

in v veliki meri tudi izvedbe komponent po
posebnih naročilih.

Družba razpolaga z enotnim komplek-
som stavbnega zemljišča v skupni izmeri
6800 m2, od tega je 3860 m2 pozidanih
površin. Podjetje se nahaja v industrijski
coni v Lescah, ki je v vseh pogledih infra-
strukturno zelo dobro oskrbljena (železni-
ca, plin).

Družba razpolaga z industrijsko in dru-
go opremo, potrebno za njeno dejavnost
(stroji, prenosni stroji, orodja ter prevozna
sredstva).

Pogoji objave
1. Ponudnik mora pri sestavi ponudbe

upoštevati tako pogoje, ki so vsebovani v
tej objavi kot tudi pogoje, objavljene v po-
nudbenem memorandumu.

Ponudba mora biti predložena v sloven-
skem ali angleškem jeziku.

2. Vsi interesenti lahko zaprosijo za po-
nudbeni memorandum in dodatne informa-
cije na naslovu: Slovenske železarne, d.d.,

Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž.,
tel: +386-61-123-22-11, mobil:
041/608-913, faks +386-61-123-14-04,
e-mail: jan@sl-zel.si.

3. Dvig ali dostava memoranduma je mož-
na po podpisu izjave o zaupnosti podatkov in
nakazilu 100.000 SIT oziroma odgovarjajo-
če vrednosti v tuji valuti na žiro račun Sloven-
skih železarn, d.d., št. 50106-601-36404
(za ponudnike iz Slovenije) oziroma št.
50100-620-133-27620-59396/6  (za po-
nudnike iz tujine).

4. Vpogled v dokumentacijo podjetja je
možen po predhodni najavi pri kontaktni
osebi iz 2. točke te objave, v času razpisa
vse delovne dneve v tednu od 8. do 15. ure
na sedežu družbe SŽ TIO Pnevmatika,
d.o.o., Lesce, Alpska 43.

5. Ponudbe interesentov za nakup druž-
be TIO Pnevmatika, d.o.o., Lesce morajo
vsebovati: 

– višino kupnine,
– višino dokapitalizacije,
– priloge z dokazili o izpolnjevanju v ob-

javi postavljenih pogojev in kriterijev.
Pogoji in kriteriji, ki jih bo upoštevala

komisija za pregled in izbor najboljšega po-
nudnika, so opredeljeni v 14. členu zakona
o privatizaciji Slovenskih železarn. d.d.
(Uradni list RS, št. 13 z dne 20. 2. 1998) in
v ponudbenem memorandumu.

6. Vsi interesenti, ki želijo sodelovati pri
tej javni objavi morajo svojo ponudbo oddati
na sedežu Slovenskih železarn, d.d., Gerbi-
čeva 98, Ljubljana, do 16. ure zadnjega
dne razpisa. Kot pravočasno prispele po-
nudbe bomo upoštevali vse tiste s poštnim
žigom zadnjega dne razpisa.

7. Ponudbe morajo biti jasne in določne
in to tako glede višine kupnine, višine doka-
pitalizacije in plačilnih pogojev kot tudi gle-
de ostalih bistvenih točk. Komisija za pre-
gled in izbor najboljšega ponudnika si pridr-
žuje pravico, da po svoji presoji odkloni ne-
dorečene ali pogojne ponudbe.

8. SŽ s to objavo zbiranja ponudb dolo-
čajo 30-dnevni rok, ki šteje od dneva javne
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe se
bodo odpirale na prvi seji komisije za pre-
gled in izbor najboljšega ponudnika. Intere-
senti, ki so predložili zavezujoče ponudbe v
roku, imajo pravico udeležbe pri odpiranju
ponudb.

9. SŽ ne odgovarjajo za stvarne napake
na nepremičninah in premičnih stvareh, ki
so v lasti družbe TIO Pnevmatika. Predloži-
tev ponudbe pomeni, da so interesenti sez-
nanjeni s pravnim in dejanskim stanjem
predmeta prodaje.

Interesenti lahko neodvisno od prodajal-
ca in na lastne stroške pridobijo cenitev
predmeta prodaje.

10. V zavarovanje izpolnitve ponudbe
mora ponudnik hkrati z vložitvijo ponudbe
predložiti bančno garancijo prvorazredne
banke v višini 1,000.000 SIT in z rokom
veljavnosti 3 mesecev od predložitve garan-
cije izdajatelju ponudbenega memorandu-
ma.

11. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti
za vse podatke iz ponudbenega memoran-
duma in le-temu priloženih ali naknadno po-
sredovanih prilog, katere je v dobri veri kot

verodostojne pridobil od vodstva družbe,
niti za cenitveno poročilo.

12. Izdajatelj ponudbenega memoran-
duma na podlagi javne prodaje družbe ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z naj-
boljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Ta objava je narejena v slovenskem jezi-
ku in je kot izvirnik prevedena v angleški
jezik. V primeru nejasnosti se uporablja slo-
venska inačica objave.

Slovenske železarne, d.d., Ljubljana

Ob-11289

Announcement public
of the Intent of Slovenske železarne,

d.d. (Slovenian Steelworks, plc.) to sell
SŽ Tio Pnevmatika, d.o.o., Lesce, and
Invitation for bids on the basis of the

information memorandum
The Law on Privatization of the Sloveni-

an Steelworks which was published in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
No. 13/98 on 20th of February 1998,
came into force on 21st of February 1998.
The referred to Law provides for public as
well as for direct sale of shares of the
Slovenian Steelworks, owned by the Re-
public of Slovenia and also for the sale of
business shares of subsidiaries, owned by
the Slovenian Steelworks (hereinafter
called the » SŽ«).

Slovenske železarne, d.d. (hereinafter
called SŽ) which is the 100% owner of the
company SŽ TIO Pnevmatika, d.o.o., Lesce
(hereinafter called TIO PNEVMATIKA), has
decided to announce Invitation for bids from
strategic partners (hereinafter called the in-
terested parties) based on the Information
Memorandum.

Company Profile
TIO Pnevmatika is a producer of industri-

al pneumatic products used as components
for machines and automation in conjunction
with devices and production lines for most
industrial aspects.

Production program includes:
– pneumatic cylinders,
– directional control valves,
– valves,
– special devices.
The company has a 6,800 m2 building

plot, of which 3,860 m2 are premises. The
company is located in the industrial zone in
Lesce with good infrastructure in all re-
spects (railway, gas, etc.).

The company owns industrial and other
equipment, necessary for its operation (ma-
chines, portable machines, tools and vehi-
cles).

Terms of the Announcement
1. Bidder shall abide by the conditions

and terms given in the publication herein as
well as by the terms and conditions, pub-
lished in the Information Memorandum. Bids
shall be submitted in Slovenian or English
language.

2. All the interested parties are invited to
require Information Memorandum and addi-
tional information from: Slovenske železarne,
d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Contact
person: M.Sc. Mirjam Jan-Blažič, Dip.E.,
phone N° +386-61-123-22-11, fax
N° +386-61-123-14-04, e-mail: jan@sl-zel.si.



Stran 4780 / Št. 73-74 / 10. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Collection or delivery of the Informa-
tion Memorandum is possible after signing
the written declaration on abiding by confi-
dentiality and upon remittance of SIT
100.000 or the corresponding amount in
foreign currency to the bank account of the
Slovenske železarne, d.d.: N°
50106-601-36404 (for bidders from Slove-
nia), N° 50106-601-133-27620-59396/6
(for bidders from abroad).

4. After the preceding notification, given
by the interested party to the contact per-
son, mentioned in the Item 2 of the publica-
tion herein, the company’s documents shall
be available for inspection during the bid
period, all working days from 8. to 15. at
the head office of the SŽ TIO Pnevmatika,
d.o.o., Lesce, Alpska 43.

5. Bids for purchase of the TIO Pnevma-
tika, submitted by the interested parietal in-
clude:

– The amount of purchase money;
– The amount of additional capital for-

mation;
– Enclosures proving that the terms con-

ditions and criteria, set forth in the an-
nouncement, have been met.

Terms, conditions and criteria that the
commission for the review and selection of
the best bidder shall take into account are
defined in the paragraph 14 of the Law on
Privatization of Slovenske Železarne, d.d.
(Official Gazette of the Republic of Slovenia
N° 13 from 20. 2. 1998) and in the Infor-
mation Memorandum.

6. All the interested parties that want to
take part in this public invitation for bids
shall submit their bids in written form at the
head office of Slovenske železarne, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana, till 16. on the last
day of the bid period. As the bids, deliv-
ered in due period shall be considered all
those that shall be stamped by a post
stamp bearing the date of the last day of
the bid period.

7. Bids should be unambiguous, clear
and defined considering the amount of the
purchase price, the amount of additional
capital formation and payment conditions
as well as regarding other essential items.
The commission for review and selection of
the bidder reserves the right to refuse un-
completed or conditional bids at its own
discretion.

8. SŽ with this invitation to bid hereby
sets the 30 days bid period starting on the
date of its publishing in the Official Gazette
RS. Bids shall be opened at the first ses-
sion of the commission for review and se-
lection of the best bidder. The bidders that
had submitted binding bids within the bid
period have the right to attend the opening
of bids.

9. SŽ shall not be liable for the actual
defects of real estate and other tangible
property of the TIO Pnevmatika. The inter-
ested parties can independently on the sell-
er and at their own costs obtain the value
assessment of the subject of sale. Submis-
sion of the bid shall mean that the interest-
ed parties are informed about the legal sta-
tus and actual condition of the subject of
sale.

10. For the purpose of securing the per-
formance of the bid, the bidder shall be

obliged to upon the submission of the bid,
to submit a first-class bank guarantee
amounting to SIT 1 million with a guarantee
period of 3 months following the submis-
sion of the guarantee to the issuer of the
Information Memorandum.

11. The issuer does not assume the re-
sponsibility for the data given in this Infor-
mation Memorandum or in the Enclosures
herewith or in the additionally mediated En-
closures which the issuer in good faith ob-
tained as true from the management of the
company, or for the value assessment.

12. Based on the public sale of the com-
pany, the issuer of this Information Memo-
randum is not obliged to enter into an agree-
ment with the best bidder or any bidder.

This publication was originally made in
the Slovene language and it has been trans-
lated into the English language. In case of
any ambiguities, the Slovene version shall
prevail.

Slovenske železarne, d.d., Ljubljana

Ob-11023
Meting ŽJ, d.o.o., C. Železarjev 8, 4270

Jesenice, po pooblastilu SEIKO ŽJ, d.o.o.,
Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin

1. Hala strojnih delavnic Jesenice, na
parceli št. 1247/6, vlož. št. 962, k.o. Jese-
nice, ki obsega v pritličju mehanično delav-
nico v izmeri 463,59 m2 in pisarni ter sanita-
rije v izmeri 57,78 m2, v 1. nadstropju pisar-
ne, predprostor in podest v velikosti 86,32
m2 ter v 2. nadstropju arhiv, garderobe v
velikosti 66,50 m2, s pripadajočim zemljiš-
čem v izmeri 560 m2 – vrednost 132.000
DEM.

Kupec nepremičnin pod 1. je obvezen
kupiti sorazmerni delež skupnih delov hal in
dvorišča, ki bodo v souporabi lastnikov, in
sicer:

2. Eno polovico hale strojnih delavnic Je-
senice na parceli št. 1247/22 s pripadajo-
čim zemljiščem, v velikosti 58 m2 – vredno-
st 6.960 DEM.

3. Eno četrtino hale strojnih delavnic Je-
senice na parceli 1247/8 s pripadajočim
zemljiščem, v velikosti 129 m2 – vrednost
7.740 DEM.

4. Eno četrtino hale strojnih delavnic Je-
senice na parceli 1247/9 s pripadajočim
zemljiščem, v velikosti 116 m2 – vrednost
6.960 DEM.

5. Eno četrtino dvorišča na parceli št.
1247/15, v velikosti 78 m2 – vrednost 585
DEM.

Skupna vrednost delov nepremičnin od
2. do 5. je 22.245 DEM.

Vse cene v DEM se obračunajo v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila.

Nepremičnine so pod hipoteko. V roku
6 mesecev po podpisu pogodbe bo proda-
jalec izvedel urnik hipoteke.

Varščina za nakup nepremičnin pod
točkami od 1. do 5. je v skupni višini
1,550.000 SIT.

Splošno
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz

sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo nameravajo opravljati in pred-
ložiti potrdilo o vplačani varščini, ki mora biti
izvršena pred končnim rokom za oddajo po-
nudb na žiro račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
51530-601-25734. Vse stroške prodaje
nepremičnine in prenosa pravic na kupca,
stroške odmere zemljišča, davke, takse,
stroške prodaje pooblaščencu v višini 1,5%
prodajne vrednosti in drugo plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje in
možnost zaposlitve delavcev družb Železar-
ne Jesenice. Vse nepremičnine so napro-
daj po načelu “videno–kupljeno”. Ta objava
ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali
katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odloči-
la v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice, C. Že-
lezarjev 8, 4270 Jesenice, z oznako “Po-
nudba po razpisu 9/99 – Ne odpiraj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 064/861-441, int. 26-26.

Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice

Ob-11064
JP Komunala Celje, Mariborska 2, Ce-

lje, na podlagi sklepa predstavnikov lastni-
kov podjetja o prodaji depandanse Rogla,
last  JP Komunala Celje, objavlja

prodajo depandanse Rogla
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
1. Predmet prodaje je depandansa z

opremo Rogla št. 46, na parc. št. 1095/34
v izmeri 65 m2 in funkcionalnim zemljiščem,
na parc. št. 1095/3 v izmeri ca. 400 m2 v
k.o. Hudinja; izklicna cena je 12,369.266
SIT.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja po-
nudb):

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no na naslov: ZE-ER, d.o.o., Lava 9, 3000
Celje, v zapečateni kuverti z oznako “Po-
nudba za nakup depandanse Rogla”.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
20. 9. 1999 do 12. ure. Vsak ponudnik
mora pred zaključenim rokom za oddajo
ponudbe položiti varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun JP Komunala
Celje, št. 50700-601-14994, z navedbo –
plačilo varščine. Plačana varščina bo izbra-
nemu ponudniku vračunana v ceno, drugim
pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh.
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Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež
v Republiki Sloveniji. Pisna ponudba mora
vsebovati naslov kupca in ponujeni znesek.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
držaljanstvu za fizično osebo oziroma origi-
nalni izpisek iz sodnega registra, s katerim
pravna oseba izkaže sedež v Republiki Slo-
veniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi
je potrebno priložiti tudi dokazilo o plačilu
davkov, prispevkov in zapadlih obveznosti
do svojih upnikov.

Odpiranje pisnih ponudb bo 21. 9. 1999
v prostorih Mestne občine Celje, Trg celj-
skih knezov 9, oddelek za pravna in premo-
ženjska vprašanja ter gospodarstvo in kme-
tijstvo, s pričetkom ob 11. uri.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno. O tem, kdo je najugodnejši
ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju
ponudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5
dneh po odpiranju.

Kupoprodajna pogodba se bo sklenila v
15 dneh po opravljeni dražbi, rok za plačilo
celotne kupnine je 8 dni od uveljavitve po-
godbe.

Izročitev nepremičnine in prenos last-
ništva se opravi po načelu videno-kupljeno
po popolnem plačilu kupnine in stroškov.

Prometni davek, cenitve nepremičnin in
druge stroške v zvezi z nakupom in preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije se dobijo na zgoraj
navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11.
ure, na tel. 063/473-980, ga. Lipovšek.

Ogled depandanse je mogoč po dogo-
voru od 5. 9. 1999 dalje.

JP Komunala Celje

Ob-11252
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje,Glinška12, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi določil 66. a člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 69/98), 8. člena pravil-
nika o pogojih za opravljanje dejavnosti
agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št.
48/99) in 13. člena pravilnika o opravljanju
strokovnih izpitov (Uradni list RS, št. 22/99)

roke za opravljanje strokovnega izpita
za leto 1999 in 2000

za zaposlene v Agencijah za
zaposlovanje in Skladih dela

Zavod bo organiziral opravljanje strokov-
nih izpitov v naslednjih rokih:

1. V letu 1999
– 27. oktober 1999,
– 10. november 1999 in 24. november

1999,
– 8. december 1999 in 15. december

1999.
Rok za prijavo za leto 1999 je 15 dni od

dneva objave.
2. V letu 2000
– vsako prvo sredo v mesecu, razen v

mesecu juliju in avgustu.
Kolikor je na razpisan datum dela prost

dan, se izpit opravlja prvo naslednjo sredo.
V primeru večjega števila prijavljenih kan-

didatov bodo izpiti organizirani tudi zadnjo
sredo v mesecu, razen v mesecu juliju, av-
gustu in decembru.

Rok prijave je 30 dni pred opravljanjem
izpita.

3. Prijave
Kandidati se prijavijo v Službi za kadrov-

ske zadeve ZRSZ na predpisanem obrazcu.
V posameznem roku lahko opravlja stro-

kovni izpit do 12 udeležencev. Razporedi-
tev udeležencev se bo opravila po vrstnem
redu prijave.

Izpiti se bodo opravljali v prostorih Cen-
tralne službe, Glinška 12, Ljubljana.

Stroški strokovnega izpita so določeni
po veljavnem ceniku. Kandidat lahko pristo-
pi k izpitu, če predloži potrdilo o vplačilu
stroškov izpita.

Gradivo za strokovni izpit in prijavne
obrazce lahko kandidati dobijo v Službi za
kadrovske zadeve Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
Internet: www-ai.ijs.si/RZZ_doc/index.html

                    Zavod RS za zaposlovanje

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Št. 104/99 Ob-11242
Veletrgovina Vema, export-import, d.d.,

Maribor, Tržaška c. 65, preklicuje štampilj-
ko z naslednjo vsebino: Veletrgovina VEMA,
export-import, d.d., 62110 Maribor, p.p.
41, Tržaška c. 65, štampiljka št. 2.

Besting inženiring d.o.o., Vodovodna
97, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z napisom Besting inženiring d.o.o. , 1, Vo-
dovodna 97,1000 Ljubljana v modri barvi.
gno-4932

DRUŠTVO “VEZI”, Kosovelova 4/b, Se-
žana, štampiljko okrogle oblike, z vsebino:
DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN
KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA
ČASA VEZI, v sredini je lik metulja, spodaj
napis: SEŽANA Kosovelova 4b. gns-5028

Pekarna Zevnik d.o.o., Ljubljanska c.
36 a, Kranj, štampiljko pravokotne oblike z
napisom Pekarna Zevnik d.o.o.in numerič-
no št. 1 v desnem spodnjem kotu.
gnc-5244

Priglasitveni list

Blatnik Matija, Dobindol 8, Uršna sela,
priglasitveni list, opravilna št. 38/0526-94.
gng-4940

Farkaš Marija, Župančičeva 6, Lendava
- Lendva, priglasitveni list, opravilna št. 220-
359. gnj-5662

Ferk Matjaž s.p., Partizanska ulica 3-5,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
5459/98. gnh-4939

Hreščak David, Ul. Nade Žagarjeve 9,
Koper - Capodistria, priglasitveni list, opra-
vilna št. 5619663, izdan dne Koper.
gnw-5174

Kačarevič Miroslav, Borštnikova 64, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
1052/94. gnt-5177

Mandl Danila s.p., Fužinarska pot 21,
Mežica, priglasitveni list, opravilna št. 45-
156/94, izdan dne 19.5.1994.
gne-5121

Petelin Melita, Glavni trg 17/b, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-6216/99,
izdan dne 1. 9. 1999. gnv-5175

Pozderec Jožef, Melinci 149/a, Beltin-
ci, priglasitveni list, opravilna št. 36741/94,
izdan dne 15. 6. 1994. gnq-5380

Šabanagić Ramo, Ul. generala Levični-
ka 4, Koper - Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-1160/94. gni-4938

Škrinjar Janez, Kašča 4, Semič, obrtno
dovoljenje, št. 15265/0047/00-15/1995.
gnh-5589

Šukovič Miroslav, Bazoviška 20, Koper -
Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
17014/1303/00-27/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gns-5378

Visočnik Milan, Mariborska c. 16, Selni-
ca ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
068-0429/95. gnu-5176

Zagrljača Avdo, Dobrava 46, Otočec, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/0880-94,
izdan dne 28.7.1994. gnk-5636

Zulfićari Daut, Podjunska cesta 21, Lju-
bljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-
1476/94 - original, izdan dne 1.12.1994.
gnq-5355

Potne listine

Arsovska Borika, Brest 49, Ig, potni list,
št. BA 66301, izdala UE Ljubljana.
gnk-5411

Avsec Aljaž, Hrastarjeva 1, Medvode, po-
tni list, št. BA 797929, izdala UE Ljubljana.
gnv-5375

Bečirspahić Ermin, Gašperšičeva ulica
6, Ljubljana, potni list, št. BA 885991, izda-
la UE Ljubljana. gnd-5468

Benda Ida, Depala vas 73, Domžale, po-
tni list, št. AA 229905, izdala UE Domžale.
gnu-5601

Benda Marjan, Depala vas 73, Domžale,
potni list, št. BA 75468, izdala UE Domža-
le. gnt-5602

Bevk Bojan, Lapajnetova 13, Idrija, pot-
ni list, št. AA 257714, izdala UE Idrija.
gnj-5462

Blakaj Muhamet, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 731952, izdala UE
Ljubljana. gnu-5626

Bohorč Stanislav, Titova c. 114, Seno-
vo, potni list, št. AA 334515, izdala UE Krš-
ko. gnf-5541

Bošnjak Zlatko, Gažon 80, Šmarje, pot-
ni list, št. BA 569331, izdala UE Koper.
gnd-5243

Božič Jožef, Puhova 12, Ljubljana, potni
list, št. AA 274356, izdala UE Ljubljana.
gnc-5219

Božnik Silvija, Socka 25, Nova Cerkev,
potni list, št. BA 40978, izdala UE Celje.
gnv-5125

Brankovič Uroš, Ulica Rudija Papeža 1,
Kranj, potni list, št. BA 748999, izdala UE
Kranj. gnh-5489
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Bratkič Darinka, Ledine 61, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 53819, iz-
dala UE Nova Gorica. gng-5240

Burgar Robert, Trboje 113, Kranj, potni
list, št. BA 046924, izdala UE Kranj.
gnz-5671

Buršić Iztok, Gradnikova cesta 117, Ra-
dovljica, potni list, št. AA 756139, izdala
UE Radovljica. gnu-5001

Caf Milan, Pernica 29, Pernica, potni list,
št. BA 536705, izdala UE Maribor. gnt-5477

Cebe Jani, Ul. bratov Greif 36, Maribor,
potni list, št. BA 874742, izdala UE Mari-
bor. m-2369

Cigut Janez, Rankovci 36, Tišina, potni
list, št. AA 886787, izdala UE Murska So-
bota. gnu-5130

Cijan Andrej, Rožna dolina c IV št. 52,
Ljubljana, potni list, št. AA 049895, izdala
UE Ljubljana. gne-5067

Cimrič Andrej, Kamno 75 A, Kobarid,
potni list, št. BA 544108, izdala UE Tolmin.
gnh-5239

Crnkovič Ivan, Na Jami 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 63262, izdala UE Ljublja-
na. gnn-5108

Čadež Dejan, Ledine št. 25, Spodnja
Idrija, potni list, št. BA 805804, izdala UE
Idrija. gnn-5483

Černe Aleš, Gradnikova c. 127, Radov-
ljica, potni list, št. BA 881815, izdala UE
Radovljica. gnv-5000

Dedivanović Djerdj, Spodnje Bitnje 7,
Kranj, potni list, št. AA 347511, izdala UE
Kranj. gnt-5027

Devura Boris, Ziherlova 8, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 822977, izdala UE Ljubljana.
gnr-5679

Devura Bosiljka, Ziherlova 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 762180, izdala UE Ljublja-
na. gnq-5680

Dobnik David, Pongrad 5/d, Griže, potni
list, št. AA 747596, izdala UE Žalec. gnp-5456

Doler Jure, Dolenjska cesta 113, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 637213, izdala UE
Ljubljana. gnp-4981

Došen Alvaro, Gmajna 74, Notranje Go-
rice, potni list, št. BA 885747, izdala UE
Ljubljana. gnm-5409

Drašler Andreja, Dražica 22, Borovnica,
potni list, št. BA 605466, izdala UE Vrhni-
ka. gnq-5209

Duraković Rahmane, Ul. Marija Kokoja
22, Nova Gorica, potni list, št. AA 550983,
izdala UE Nova Gorica. gnd-4997

Fakin Boštjan, Topniška 45, Ljubljana,
potni list, št. BA 414209, izdala UE Ljublja-
na. gnw-5624

Fištravec Simona, Osluševci 32, Podgo-
rci, potni list, št. BA 514753, izdala UE
Ormož. gng-5415

Furlan Damjan, Kraigherjeva 10, Postoj-
na, potni list, št. BA 604639, izdala UE
Postojna. gnr-5429

Gajić Zlatomir, Ig 135, Ig, potni list, št.
BA 287857, izdala UE Ljubljana. gnb-5670

Gazibara Meisad, Pohorskega bataljona
10, Ljubljana, potni list, št. BA 89253, izda-
la UE Ljubljana. gnk-4936

Gole Alojz, Stara Cerkev 22, Stara Cer-
kev, potni list, št. BA 585133, izdala UE
Kočevje. gnk-5465

Grasch Agata, Scopolijeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 155518, izdala UE Ljublja-
na. gns-5103

Gril Silvana, Ulica Gorenjskega odreda
8, Kranj, potni list, št. AA 219412, izdala
UE Kranj. gnc-5019

Habjanič Ivana, Trniče 65, Marjeta na
Dravskem polju, potni list, št. AA 571233,
izdala UE Maribor. gnw-5424

Jager Mira, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 312325, izdala UE Ljublja-
na. gnd-5618

Jakša Dominik, Celovška 145a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 478588, izdala UE
Ljubljana. gni-5338

Jelenić Klaudijo, Sečovlje 65, Sečovlje -
Sicciole, potni list, št. AA 209374, izdala
UE Piran. gnk-5111

Jezeršek Jure, Sora 367a, Medvode,
potni list, št. BA 797896, izdala UE Ljublja-
na. gnb-5120

Kaltenekar Matej, Zapuže 19, Begunje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 65159,
izdala UE Radovljica. gne-5417

Karan Slavica, Erjavčeva 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 555662, izdala UE Ljublja-
na. gng-5015

Kazić Senahid, Celovška c. 269, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 560012, izdala UE
Ljubljana. gnk-5561

Kepic Ksenija, Habatova ulica 5, Trzin,
potni list, št. AA 644555, izdala UE Domža-
le. gng-5615

Klemenčič Janez, Paričjak 43, Radenci,
potni list, št. BA 116220, izdala UE Gornja
Radgona. gnn-5058

Knez Erik, Preska 26, Grosuplje, potni
list, št. BA 613377, izdala UE Grosuplje.
gnn-5683

Koblar Zdenka, Ljubljanska ulica 94/c,
Maribor, potni list, št. AA 008000, izdala
UE Maribor. gnd-5543

Kocbek Janez, Andrenci 65, Cerkve-
njak, potni list, št. BA 415906, izdala UE
Lenart. m-2422

Kodek Alex, Trg Prešernove brigade 2,
Kranj, potni list, št. BA 868703, izdala UE
Kranj. gnr-5629

Koželj Marko, Struževo del 86, Kranj,
potni list, št. AA 728115, izdala UE Kranj.
gni-5688

Kralj Vinko, Ul. Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 239445, izdala UE
Ljubljana. gnd-4993

Kranjc Simon, Slap ob Idrijci 24/e, Slap
ob Idrijci, potni list, št. BA 699136, izdala
UE Tolmin. gny-5422

Krasniči Izet, Tržaška 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 735911, izdala UE Ljubljana.
gnn-5033

Lehpamer Saša, Sp. Škofije 82 A, Škofi-
je, potni list, št. AA 485779, izdala UE Ko-
per. gnh-5339

Lesjak Jožef, Selnica ob Muri 20, Cer-
šak, potni list, št. AA 749294, izdala UE
Pesnica. m-2399

Lesjak Matjaž, Kotlje 112, Kotlje, potni
list, št. BA 94167, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnt-5002

Majde Thomas, Poljane pri Mirni peči 3,
Novo mesto, potni list, št. AA 953372.
gni-5542

Marinič Zlatko, Ključarovci pri Ljutomeru
8/c, Križevci pri Ljutomeru, potni list, št. AA
364191, izdala UE Ljutomer. gnj-5237

Martinović Mita, Razgled 3/a, Piran - Pi-
rano, potni list, št. BA 232027, izdala UE
Piran. gnj-5112

Marušič Srečko, Vipavska cesta 32,
Nova Gorica, potni list, št. AA 57874, izdala
UE Nova Gorica. gnh-5414

Matjaš Marija, Petišovci, Lendava - Len-
dva, potni list, št. AA 960480, izdala UE
MZZ RS. gnw-5099

Mehle Borut, Jenkova ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 377999, izdala UE Ljublja-
na. gnh-5664

Miklavc Jožef, Cesta IV/25, Velenje, po-
tni list, št. AA 542768, izdala UE Velenje.
gnf-5666

Milanović Dragan, Endliherjeva 11, Lju-
bljana, potni list, št. BA 720196, izdala UE
Ljubljana. gnm-5234

Milanović Milenko, Endliherjeva 11, Lju-
bljana, potni list, št. AA 679877, izdala UE
Ljubljana. gno-5232

Milanović Smiljka, Endliherjeva 11, Lju-
bljana, potni list, št. AA 679878, izdala UE
Ljubljana. gnn-5233

Minić Marko, Suhadolčanova 48, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 884794, izdala UE
Ljubljana. gnn-5358

Mukeljić Muharem, Na jami 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 587463, izdala UE Ljublja-
na. gnx-5223

Mulavdić Šefik, Kavče 26/b, Velenje,
potni list, št. BA 855806, izdala UE Vele-
nje. gnz-5646

Mulec Darko, Lokavci 43/a, Spodnji Iva-
njci, potni list, št. AA 734412, izdala UE
Gornja Radgona. gnp-5556

Murko Robert, Slatina 62, Cirkulane, po-
tni list, št. BA 657471, izdala UE Ptuj.
gnl-5460

Nabergoj Miha, Levstikova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 800206, izdala UE Ljublja-
na. gno-5686

Nikolić Milka, Puhova 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 173199, izdala UE Ljubljana.
gng-5040

Nikolić Miloš, Pečinska 4, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 818791, izdala UE Ljubljana.
gni-5038

Nikolić Nenad, Puhova 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 858500, izdala UE Ljubljana.
gnh-5039

Novak Alenka, Rožnik 18, Turjak, potni
list, št. AA 730505, izdala UE Grosuplje.
gnr-5654

Orešič Zoran, Gubčeva 8, Zgornja Pol-
skava, potni list, št. AA 939911, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-5552

Osmanagić Draga, Stara Vrhnika 113,
Vrhnika, potni list, št. AA 432324, izdala UE
Vrhnika. gny-5222

Ostojić Aleksander, Miklošičeva ulica 4,
Ptuj, potni list, št. BA 862897, izdala UE
Ptuj. gno-5632

Ošterbenk Anton, Bulevar Crvene armije
32, Beograd, Jugoslavija, potni list, št. BA
306750, izdala UE Brežice. gnl-5560

Peklaj Simon, Gabrje 81, Dobrova, pot-
ni list, št. BA 443762, izdala UE Ljubljana.
gnu-5226

Pelhan Janez, Runkova ul. 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 301425, izdala UE Ljublja-
na. gnj-5687

Perger Aleš, Ulica heroja Mar. 2, Kočev-
je, potni list, št. BA 585108, izdala UE Ko-
čevje. gnk-5661

Peršič Robi, Dolenja Trebuša 54, Slap
ob Idrijci, maloobmejno prepustnico, št. AI
21878, izdala UE Tolmin. gne-5421
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Petrovič Janez, Prečna pot 21, Ptuj, potni
list, št. BA 392378, izdala UE Ptuj. gnw-5474

Petrovič Simon, Nemčavci 14/B, Mur-
ska Sobota, potni list, št. AA 772352, izda-
la UE Murska Sobota. gne-5467

Pinatrič Drago, Vojkova 4, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 963363, izdala UE Ljubljana.
gnm-5484

Platiše Marjan, Mostaniška 40, Cerkno,
potni list, št. AA 94919, izdala UE Idrija.
gnu-5476

Plos Marko, Smelijevo naselje 24, Stari
trg pri Ložu, potni list, št. BA 337445, izda-
la UE Cerknica. gnf-5566

Požek Vesna, Velika sela 1/A, Adlešiči,
potni list, št. BA 759018, izdala UE Črno-
melj. gnz-5021

Rakušček Andraž, Ulica bratov Učakar
128, Ljubljana, potni list, št. BA 662309,
izdala UE Ljubljana. gnx-5023

Rapuc Bojan, Libeliče 20, Libeliče, pot-
ni list, št. AA 250250, izdala UE Dravograd.
gno-5257

Rogan Jožef, Korovci 5a, Cankova, ma-
loobmejno prepustnico, št. AG 17758, iz-
dala UE Murska Sobota. gnp-5256

Ropret Martin, Smledniška ulica 32, Kra-
nj, potni list, št. BA 924492, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-5668

Sever Mateja, Neubergerjeva 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 313042, izdala UE
Ljubljana. gnm-5538

Sinkar Zdenko, Marija Gradec38, Laš-
ko, potni list, št. AA 847355, izdala UE
Laško. gns-5478

Skok Boštjan, Pot na Rakovo Jelšo 64,
Ljubljana, potni list, št. AA 446268, izdala
UE Ljubljana. gnu-5251

Skok Majda, Pot na Rakovo Jelšo 64,
Ljubljana, potni list, št. BA 736173, izdala
UE Ljubljana. gnt-5252

Slak Bogomir, Naklo 23, Celje, potni
list, št. BA 752743. gne-5492

Stevanovič Nataša, Dilenjska cesta 48,
Ljubljana, potni list, št. BA 770645, izdala
UE Ljubljana. gnp-5681

Stojanović Ivan, Ljubljanska cesta 54,
Novo mesto, potni list, št. BA 194100, iz-
dala UE Novo mesto. gns-5628

Strmecki Matej, Bratov Učakar 68, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 313359, izdala UE
Ljubljana. gnp-5435

Strugar Ana, Ločka c. 7, Črnomelj, potni
list, št. BA 200944, izdala UE Črnomelj.
gnx-5473

Strugar Franc, Ločka c. 7, Črnomelj,
potni list, št. AA 742548, izdala UE Črno-
melj. gnz-5471

Susman Alojzij, Skubičeva 8, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 287430, izdala UE
Ljubljana. gnl-5410

Šepetavc Ivan, Kidričeva cesta 36, Kra-
nj, potni list, št. BA 342589, izdala UE Kra-
nj. gng-5690

Šikman Marinko, Cesta komandanta Sta-
neta 21, Medvode, potni list, št. BA
827761, izdala UE Ljubljana. gng-5640

Škof Petra, Trg Dušana Kvedra 4, Mari-
bor, potni list, št. BA 673121, izdala UE
Maribor. gno-5261

Škofic Polona, Cesta Jaka Platiše 1, Kra-
nj, potni list, št. AA 922517, izdala UE Kra-
nj. gnb-5595

Šlamberger Nejc, Cirkovce 77, Cirkov-
ce, potni list, št. BA 782866, izdala UE
Ptuj. gnb-5495

Šmigoc Boštjan, Potiskova ulica 12, Ma-
ribor, potni list, št. BA 701706, izdala UE
Maribor. gnc-5269

Šurk Kokalj Klemen, Cesta na Vrhovce
45, Ljubljana, potni list, št. BA 587055,
izdala UE Ljubljana. gne-5117

Tadel Kristjan, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 886126, izdala UE Ljublja-
na. gnh-5139

Tadel Simona, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 521315, izdala UE Ljublja-
na. gng-5140

Tadel Vid, Preglov trg 10, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 665009, izdala UE Ljubljana.
gni-5138

Tomazin Andrej, Krnica 63, Zgornje Go-
rje, potni list, št. BA 833145, izdala UE
Radovljica. gnj-5416

Tonkli Violeta, Breginj 6, Breginj, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 40991, izdala
UE Tolmin. gnb-5420

Toplek Leon, Migolica 13, Mirna Peč,
potni list, št. AA 759268, izdala UE Treb-
nje. gnd-5118

Triller Božidar, Kovorska cesta 17, Tr-
žič, potni list, št. BA 223141, izdala UE
Tržič. gnu-5051

Ukmar Miranda, Ul. bratov Zakrajšek 5,
Škofljica, potni list, št. BA 883239, izdala
UE Ljubljana. gnq-5255

Unger Mirjana, Zg. Velka 111, Zgornja
Velka, potni list, št. BA 714209, izdala UE
Pesnica. m-2420

Unuk Damijan, Ruska ulica 12, Maribor,
potni list, št. BA 370642, izdala UE Mari-
bor. gnu-5126

Vengušt Božidar, Novi log 7, Hrastnik,
potni list, št. AA 90947, izdala UE Hrastnik.
gnw-4999

Vesel Plos Nataša, Iga vas 20, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. BA 69001, izdala UE
Cerknica. gne-5567

Vidaković Zoran, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 287607, izdala UE
Ljubljana. gnq-5605

Zadel Irena, Čentur 2/c, Marezige, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 273737,
izdala UE Koper. gnq-5005

Zafošnik Peter, Selnica ob Muri 121,
Ceršak, potni list, št. BA 96963, izdala UE
Pesnica. m-2449

Zagorc Nevenka, Trg na stavbah 2, Liti-
ja, potni list, št. BA 444021, izdala UE Liti-
ja. gnm-4934

Zdjelar Stojanka, C. Španskih borcev
31/c, Ljubljana, potni list, št. BA 187693,
izdala UE Ljubljana. gnj-5037

Osebne izkaznice

Babič Sonja, Orešje 28, Šmarješke To-
plice, osebno izkaznico, št. 207517.
gnw-5224

Brečko Alis, Naselje A. Kaple 8/a, Hras-
tnik, osebno izkaznico, št. 110322.
gnj-5012

Buletinac Ratko, Poklukarjeva 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 124993.
gnj-4987

Cuk Peter, Partizanska ulica 34, Lenda-
va - Lendva, osebno izkaznico, št. 120989.
gnt-5052

Černjavkč Radoslava, Koroška cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131532.
m-2409

Goričar Sašo, Vrečarjeva ul. 32, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 203019.
gnf-5641

Gregorinčič Benjamin, Štihova 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 159720.
gnl-5235

Jakopin Klemen, Šempeterska 15, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 180742.
gns-5228

Jamnik Jože, Gosposvetska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 116673. gnv-5100

Jenko Justina, Selo 34/a, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 34049. gnl-5485

Kobal Lidija, Predoslje 175, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 99269. gnr-5229

Kopar Janko, Srednik 16, Sevnica, ose-
bno izkaznico, št. 49353. gnr-5254

Kovačec Mencej Breda, Soška ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126924.
gnj-5362

Kuštrin Boris, Gosposvetska 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 55107. gni-5013

Lesjak Jožef, Selnica ob Muri 20, Cer-
šak, osebno izkaznico, št. 181251. m-2398

Markič Jana, Ulica 9. korpusa 92, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 140522.
gnc-5419

Markovič Suzana, Ulica Dušana Kvedra
39, Šentjur, osebno izkaznico, št. 197812.
gnr-5554

Marušič Tomaž, Omersova 58, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 98798. gng-5440

Mirtič Antonina, Klavčičeva 8, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 197771. gni-5638

Obranovič Jerneja, Šalka vas 44, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 10790. gnj-5562

Pešl Rado, Opekarna 18, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 224393. gnl-5110

Potočnik Zlatka, Prežihova 11, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
131830. m-2353

Prelog Petra, Goričak 17, Zavrč, oseb-
no izkaznico, št. 194939. gnp-5006

Ptiček Anja, Alpska cesta 55, Lesce,
osebno izkaznico, št. 108965. gny-5622

Rogelj Julijana, Turniše 8, Dob, osebno
izkaznico, št. 105288. gnm-5609

Rožman Janez, Trebež 37, Artiče, oseb-
no izkaznico, št. 53632. gnl-5260

Sapač Regina, Gederovska 25, Tišina,
osebno izkaznico, št. 229788. gnm-5559

Seničar Katja, Ulica Bratov Učakar 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 206565.
gnj-5437

Šink Matejka, Suha 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 14519. gnt-5652

Šmuc Lučka, Stranska pot I/1b, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 195667.
gnp-5181

Špes Dragica, Gosposvetska 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 121975.
gnm-5259

Štajdohar Maja, Bratov Babnik 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 73888.
gnu-5676

Šurbek Ljudmila, Dolga gora 4h, Ponik-
va, osebno izkaznico, št. 76690. gnf-5466

Verdel Štefanija, Gregorčičeva 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 107163. gnr-5054

Vesel Plos Nataša, Iga vas 20, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 157426.
gng-5565
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Volarič Marjan, Prekomorskih brigad 7,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 67536.
gnr-5004

Zalar Simon, Topniška 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 173164. gnj-5487

Vozniška dovoljenja

Ajdišek Aleksander, Dol. Leskovec 84,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17504. gnp-5481

Alagić Islam, Tončka Dežmana 10, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194290, reg. št. 46807, izdala UE Kranj.
gnz-4971

Andolšek Martina, Metni vrh 217a, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11090. gnc-5469

Andrejc Vesna, Topolšica 198/b, Šošta-
nj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
22538, izdala UE Velenje. gnq-5055

Babič Boštjan, Jocova 61, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 104873,
izdala UE Maribor. m-2365

Bajrić Suad, Stari trg 7, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1103815,
reg. št. 213001, izdala UE Ljubljana.
gng-5165

Baloh Mojca, Zgornji Tuhinj 26a, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16653, izdala UE Kamnik. gnq-5230

Baškarad Mario, Trnovska vas 45/a, Tr-
novska vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33447, izdala UE Ptuj. gnp-5356

Bauman Benjamin, Ložane 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 59682,
izdala UE Maribor. m-1431

Bečirspahić Ermin, Gapšeršičeva ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999773, reg. št. 209741, izdala UE
Ljubljana. gny-5472

Behin Marija, Plintovec 28, Zgornja Ku-
ngota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12606, izdala UE Pesnica. m-2378

Bešič Elvis, Tuga Vidmarja 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1027146,
reg. št. 45051, izdala UE Kranj. gnv-4975

Betina Zajko, Sp. Hajdina 54 A, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30302, izdala UE Ptuj. gnx-5173

Bevk Bojan, Lapajnetova 13, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1156614,
reg. št. 8713, izdala UE Celje. gni-5463

Bilalović Marjetica, Framska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
97542, izdala UE Maribor. m-2394

Bizjak Rajko, Orehek 66, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. B. gng-5090

Blažević Rozalija, Prevoje 143, Lukovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
328629, reg. št. 2615, izdala UE Domža-
le. gnd-4968

Božič Gustl, Osredek pri Trški gori 8,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16632, izdala UE Brežice. gnb-5020

Božič Urša, Kidričeva c. 38, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033011, reg. št. 45404, izdala UE Kra-
nj. gnv-5150

Bračko Rosvita, Štantetova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110614,
izdala UE Maribor. m-2410

Buček Ana, Klanska ulica 11, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264901, reg. št. 30170, izdala UE Ljublja-
na. gnl-4935

Bukor Tatjana, Cesta Notranjskega od-
reda 26, Stari trg pri Ložu, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 9663, izdala UE Cerk-
nica. gnq-5105

Celan Franc, Zlatoličje 69/a, Starše, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2419, iz-
dala UE Maribor. m-2366

Centrih Vojko, Trg Franca Kozarja 7,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 933, izdala UE Hrastnik. gnl-5585

Cimerman Breda, Užiška ul. 23, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 733,
izdala UE Ljutomer. gnd-5193

Cink Danjela, Izletniška pot 149, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
10168. gnb-4970

Colnarič Karel, Podbrezje 41, Naklo, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 1273972,
reg. št. 6128. gnq-4980

Conradi Primož, Šercerjeva ulica 18, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37555, izdala UE Celje. gnw-5124

Crnković Ivan, Na Jami 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
42953, reg. št. 122136, izdala UE Ljublja-
na. gnm-5109

Cuk Mojca, Podkraj 105/a, Col, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235724,
reg. št. 171297. gnw-4974

Djurič Drozdek Vera, Cesta Cirila Tavča-
rja 3/B, Jesenice na Dolenjskem, vozniško
dovoljenje, izdala UE Jesenice. gne-5092

Dobrin bor, Gregorčičeva ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263709, reg. št. 166019, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-5458

Dolinar Mojca, Krvavška ulica 11, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732343, reg. št. 176935, izdala UE Ljub-
ljana. gny-5647

Drgan Igor, C. VDV brigade 6, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5255, izdala UE Hrastnik. gnt-5377

Drozg Brigita, Na hribu 5, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4630.
gns-5203

Emeršič Grega, Breg 66/a, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1131232,
izdala UE Žalec. gnz-5571

Emeršič Lidija, Ruška c. 87, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47831,
izdala UE Maribor. m-2428

Erzar Jure, Cesta talcev 8 d, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1080256, izdala
UE Jesenice. gnt-5577

Evdjić Dalibor, Santorijeva ulica 4, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 27061, izdala UE Koper. gnj-5212

Faganel Aleš, Cankarjeva 44, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnb-5095

Ferme Jožef, Brezje pri Lekmarju 7, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6342, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-5060

Fikfak Graciano, Seča 1a, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7040, izdala UE Piran. gnn-5383

Flajšar Tanja, Vilenska cesta 7, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
96768, izdala UE Maribor. m-2395

Flere Dušan, Razlagova 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101350, izdala UE Maribor. m-2401

Fras Alojz, Dupleška 317, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
9248, izdala UE Maribor. m-2381

Furman Bogdan, Petelinjek 11, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12197. gnh-5214

Galeša Katja, Nušičeva 12, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. 34923, izdala UE Celje.
gnp-5131

Gerbec Vladimir, Bezenškova 33, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12863, izdala UE Maribor. m-2419

Gergek Saša, Kvedrova cesta 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286797, reg. št. 174584, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-4964

Godina Stojan, Rodik 3c, Kozina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14889, izda-
la UE Sežana. gnl-4960

Gorela Boštjan, Nova vas nad Dragonjo
51, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEGH, št. 11197, izdala UE
Piran. gng-4965

Goričan Jana, Ul. Borisa Kraigherja 21,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12742. gnm-5184

Gorkič Senada, Zaplana 131a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14154,
izdala UE Vrhnika. gny-5372

Grandljič Rudolf, Postaja 20, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4274,
izdala UE Novo mesto. gnm-4959

Grkovič Milan, Partizanska 40, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 8755, izdala
UE Škofja Loka. gnq-5180

Grubić Borut, Ob Blažovnici 21, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
83563, izdala UE Maribor. m-2391

Harnik Alojz, Stantetova 28, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 617,
izdala UE Velenje. gnr-5129

Hartman Rasto, Celovška cesta 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 630255, reg. št. 1077, izdala UE
Celje. gnf-5066

Heindl Uroš, Metleče 18, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
24201, izdala UE Velenje. gnp-5056

Hergan Matej, Dušana Mravljaka 27, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
99960, izdala UE Maribor. m-2434

Hitrec Gordon, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8819. gns-5403

Hlade Janko, Sp. Slemen 44 a, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, reg. št. 6799, izdala UE Ruše.
m-2349

Hofman Mojca, Šentilj 81, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9653, izdala UE Pesnica. m-2407

Hojnik Bojan, Cesta na Ljubečno 24,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37814. gns-5128

Horvat Danica, Trotkova 2, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6931, izdala UE Lenart. m-2341

Hozjan Brigita, Brezovica 16, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11640, izdala UE Lendava. gny-5572

Hull Ernest, Grad 16, Grad, vozniško
dovoljenje, št. 34742. gne-5392
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Ivančič Iztok, Pesniški dvor 4, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7790, izdala UE Pesnica. m-2338

Ivanetič Dejan, Kidričeva 26, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41329, izdala UE Nova Gorica. gnr-5179

Jakolin Saša, Soussenka ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252399, reg. št. 224600, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-5036

Janković Uroš, Ul. Bratov Učakar 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103011, reg. št. 212467, izdala UE
Ljubljana. gni-5663

Jauk Justin, Dornikova 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 98590, iz-
dala UE Maribor. m-2370

Ječnik Matjaž, Triglavska ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806143, reg. št. 32585, izdala UE Kranj.
gng-5369

Jesih Martin, Blatnik pri Črnomlju 2/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2510. gno-5057

Joger Peter, Zg. Dobrava 9, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
758781, reg. št. 21250, izdala UE Domža-
le. gnx-5248

Jusič Alija, Novi log 21, Hrastnik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 5475, izdala
UE Hrastnik. gnj-5187

Karba Renata, Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240339, reg. št. 188248, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-5151

Karlovčec Karl, Prol. brigad 58, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 29417, izdala UE Maribor. m-2346

Karpan Vojti, Lokavska cesta 13, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 388, izdala UE Sežana. gnz-5071

Kelšin Aleksander, Glinškova ploščad
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 23449, reg. št. 181086, izdala
UE Ljubljana. gnk-5236

Kern Alenka, Pod gozdom C. III/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12610, izdala UE Grosuplje. gny-5447

Kesič Aleš, Partizanska c. 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20800, izdala UE Škofja Loka.
gnu-5026

Kirin Anton, Linhartov trg 17, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17687.
gnt-4977

Klarič Marko, Ulica OF 9, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8937.
gno-5407

Klemenčič Saša, Poljska ul. 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101319, izdala UE Maribor. m-2347

Klun Jožef, Cesta zmage 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40174, izdala UE Maribor. m-2379

Knez Anton, Vena Pilona 10, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2262, izdala UE Piran. gnd-5597

Koca Izet, Goriška c. 38, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 22328, izdala
UE Velenje. gnk-5136

Kočevar Gabrič Nataša, Tavčarjeva 1,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19844, izdala UE Novo mesto. gno-5207

Korica Slavojka, Cesta 9. avgusta 8 D,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 848138, izdala UE Zagorje.
gnw-5149

Koritnik Stanko, Otošče 2, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6947,
izdala UE Sežana. gnp-4956

Korošec Roman, Osredek 23, Zreče,
vozniško dovoljenje, št. 5200. gnv-5275

Kotnik Maja, Dobja vas 179/a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16062, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnt-4952

Kovač Jakob, Beričevo 22, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 850894, reg. št. 7111, izdala UE Ljublja-
na. gne-5642

Kovačec Mencej Breda, Soška ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22556, reg. št. 159638, izdala UE
Ljubljana. gnk-5361

Koželj Marko, Struževo del 86, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286720, reg. št. 32547, izdala UE Kranj.
gnh-5689

Krajlah Dejan, Ljubljanska 4, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 81797, izdala UE Maribor. m-2426

Krajnc Ivan, Šardinje 28, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5439,
izdala UE Ormož. gnd-4943

Krajnc Peter, Fram 103 a, Fram, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 50223,
izdala UE Maribor. m-2368

Krajnčič Milan, Koseskega ulica 19, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 90857, izdala UE Maribor. m-2386

Kralj Vinko, Ul. Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
558999, reg. št. 151087, izdala UE Ljub-
ljana. gne-4992

Kralj Zupančič Apolonija, Jezero 40, Tre-
bnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1197588, reg. št. 4698, izdala UE Treb-
nje. gnh-5614

Kranoveter Primož, Sladki vrh 5 b, Slad-
ki Vrh, vozniško dovoljenje, kat. HG, reg. št.
12170, izdala UE Pesnica. m-2396

Kronegger Tine, Podlimbarskega ulica
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 89870, reg. št. 45781, izdala
UE Ljubljana. gne-5267

Kuhar Marko, Zg. Duplje 34, Duplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1234967, reg. št. 49528, izdala UE Kranj.
gny-5197

Lajh Vladimira, Dornava 137/a, Dorna-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27859, izdala UE Ptuj. gnf-5391

Lasbaher Ivan, Ul. Slavka Osterca 12,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3698, izdala UE Ljutomer. gnx-4948

Laure Peter, Zg. Duplek 124 d, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 110119, izdala UE Maribor.
m-2334

Lenaršič Roman, Tržaška cesta 266b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1286145, reg. št. 153324, izdala UE
Ljubljana. gnj-5637

Lesjak Janko, Krpanova 13, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74691, iz-
dala UE Maribor. m-2427

Leskovar Jolanda, Zdravkova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
306097, izdala UE Maribor. m-2390

Likar Jožica, Šebrelje 31, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758166,
reg. št. 1084. gnt-5127

Likonova Alena, Velika čolnarska ulica 8
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218688, reg. št. 135443, izdala UE
Ljubljana. gnb-4995

Lojk Damjana, Črniče 57, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 328810.
gne-4967

Lorenčič Liljana, Gornji Ivanjci 10, Spo-
dnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
12659, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-5389

Lovrić Mirjana, Trimlini 26, Lendava - Le-
ndva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15115, izdala UE Lendava. gnd-5268

Lukman Alojz, Rošpoh 159, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4122,
izdala UE Pesnica. m-2416

Macerl Andrej, Narof 17, Izlake, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141666,
izdala UE Zagorje. gns-5653

Majcen Irena, Bratov Greif 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
100463, izdala UE Maribor. m-2342

Majcen Janez, Oračice 51, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9621, iz-
dala UE Ormož. gnv-4954

Makuc Nataša, II. prekomorske brigade
8, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. B, št. 28805, izdala UE Koper.
gnk-5386

Malavašič Tanja, Vrtnarija 12a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12668,
izdala UE Vrhnika. gnv-5400

Markežič Aleksander, Pregara 42, Gra-
čišče, vozniško dovoljenje, št. 26095.
gnd-4947

Marksl Miran, Ruška cesta 87, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74593,
izdala UE Maribor. m-2429

Marovt Alenka, Braslovče 1, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058108, izdala UE Žalec. gno-5482

Matjašič Peter, Mezgovci ob Pesnici
4/b, Dornava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33687, izdala UE Ptuj. gny-5401

Mavrič Gregor, Cesta Komandanta Sta-
neta 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1022052, izdala UE Litija.
gng-5490

Medved Magda, Jeze 8, Šmartno pri Li-
tiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
960639, izdala UE Litija. gnl-5210

Mehić Damir, Livarska ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049770, reg. št. 208134, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-5412

Merhar Janez, Sajevec 32, Ribnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6404, izda-
la UE Ribnica. gny-5247

Mesiček Vlasta, Polje, Cesta VI/16, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544432, reg. št. 193428, izdala UE Ljub-
ljana. gni-5388

Mežič Ivan, Žigrski vrh 49, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 1414.
gns-5053

Miklič Mirko, Shakespearova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
1193, izdala UE Maribor. m-2377

Mohar Vid, Sinja Gorica 75, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14145, iz-
dala UE Vrhnika. gnm-5009
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Mori Simona, Ožbalt 63, Ožbalt, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7750, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. gnm-5134

Murk Slavko, Partizanska cesta 26, Viš-
nja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19803, izdala UE Grosuplje. gns-5353

Nebec Andrej, Einspielerjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1025448, reg. št. 47297, izdala UE
Ljubljana. gnj-5162

Novak Alenka, Rožnik 18, Turjak, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 336239,
izdala UE Grosuplje. gnq-5655

Oprešnik Peter, Gabrovnik 25, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 677, izdala UE Slovenske Konjice.
gnk-5061

Osovniker Tonček, Kumen 19b, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 6074, iz-
dala UE Ruše. m-2373

Ožegović Danica, Lopare, Puškovac, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287033, reg. št. 220757, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-5444

Papež Ivan, Ul. Pohorskega bataljona
57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 15648, reg. št. 54768, izdala
UE Ljubljana. gni-5263

Paproth Stanislava, Trnovska ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190484, reg. št. 216426, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-5623

Pavlin Ana, Goriške fronte 86, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 15240, izdala UE Nova Gorica.
gny-5347

Pegan Ksenija, Zbelovo 39/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10888. gnw-5049

Peklaj Simon, Garbje 81, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
184714, reg. št. 175438, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-5249

Pekušek Milko, Bezena 4e, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1517, izdala UE Ruše. m-2433

Penič Aguštin, Vegova ul. 18, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25710, iz-
dala UE Celje. gng-5265

Pestelj Rajko, Podraga 45, Podnanos,
vozniško dovoljenje, št. S 831969.
gne-5592

Pestelj Rajko, Podraga 45, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
831969, izdala UE Ajdovščina. gnp-5631

Pešl Rado, Opekarska 18, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, izdala UE Trbovlje.
gnx-5073

Petkovič Niko, Smetanova 68a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95602,
izdala UE Maribor. m-2350

Pevec Alenka, Krašnja 46, Lukovica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273767, reg. št. 31378, izdala UE Dom-
žale. gnp-5231

Pipan Maja, Košaški dol 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 109285,
izdala UE Maribor. m-2413

Pirc Andrej, Pijava Gorica 136, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566362, reg. št. 167130, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-5604

Planinšek Peter, Petrovče 148, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH.
gnx-5402

Plesac Milan, CBE 122, Metlika, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCGH, št. S 113957,
reg. št. 3170, izdala UE Metlika. gnp-5381

Plos Marko, Smelijevo naselje 24, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. 5227, izdala UE Cerknica. gnc-5569

Plošinjak Konrad, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnq-5405

Plošinjek Stanislav, Delpinova 14b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnx-5198

Podgornik Matej, Srednja Kanomlja 22,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 756467, reg. št. 8876, izdala
UE Idrija. gnv-5050

Podlesek Mihael, Črešnjevica ob Bistrici
19, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 15825. gnb-5470

Pogačar Viljenka, Komenskega ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933935, reg. št. 172943, izdala UE
Ljubljana. gnb-5570

Pongračič Milan, Cesta k Dravi 12/a,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
116072, izdala UE Maribor. m-2425

Popotnik Irena, Jaklova 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8723,
izdala UE Grosuplje. gnv-5354

Popovski Marjetka, Tartinijeva 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26661, izdala UE Koper. gnn-4958

Posacac Zdravko, Liminjanska 83, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6297, izdala UE Piran.
gnf-5191

Posavac Zdravko, Liminjanska 83, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6297, izdala UE Piran.
gnb-5195

Potočnik Blaž, Galicija 43/ d, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 24073,
izdala UE Žalec. gnl-5135

Primožič Valentin, Kraigherjeva 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6074, izdala UE Ptuj. gnd-5168

Pungerčar Slavko, Pelechova 7, Rado-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397613, reg. št. 1504, izdala UE Domža-
le. gnb-5445

Rajh Marjan, Šolavci 21, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 3462. gnu-4951

Ramšak Franc, Udarniška 6, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31249.
gnh-5564

Rebernik Matjaž, Partizanska ulica 31,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20236. gnf-4941

Rejc Obranovič Vesna, Ob sotočju 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480370, reg. št. 138302, izdala UE
Ljubljana. gnt-5677

Repezza Alan, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 37819, izdala UE Nova Gori-
ca. gnv-5450

Repše Albin, Savinjska c. 16, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24558, izdala UE Velenje. gnr-5479

Ribarič Tomislav, Boračeva 40, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12315,
izdala UE Gornja Radgona. gnr-5404

Rober Jaka, Tominškova 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1190069,
reg. št. 216470, izdala UE Ljubljana.
gng-5665

Romih Matjaž, Gotovlje 77d, Žalec, voz-
niško dovoljenje. gnx-5273

Rugelj Andreja, Prvomajska ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243871, reg. št. 131761, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-5144

Sajko Milan, Preloge 15, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št.
8676. gne-4942

Samsa Sebastjan, Veluščkova 9, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 25955, izdala UE Koper. gng-5215

Sarnic Boštjan, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 102256,
izdala UE Maribor. m-2408

Sekol Marjan, Straže 28, Voličina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 6577, izdala
UE Lenart. m-2359

Selimanović Ramiz, Kozarska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 970799, reg. št. 74250, izdala
UE Ljubljana. gni-5413

Seliškar Jože, Hladnikova 25, Križe, vo-
zniško dovoljenje, kat. AGH, št. 2323, izda-
la UE Tržič. gnf-5591

Seljak Uroš, Titova 94, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, št. 1995, izdala UE Jeseni-
ce. gnx-5398

Sever Franc, Žice 47, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10621, izdala UE Lenart. m-2340

Sever Iztok, Knafelčeva 24, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
UE Novo mesto. gny-5397

Sever Mateja, Neubergerjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024078, reg. št. 207039, izdala UE
Ljubljana. gnc-5544

Simončič Damijan, Štantetova 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112503, izdala UE Maribor. m-2439

Sinur Jože, Drečji vrh 23, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 991804,
reg. št. 9923, izdala UE Trebnje. gnt-5227

Sojer Sandi, Ulica Vena Pilona 25, Ajdo-
vščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951651, izdala UE Ajdovščina. gnc-5373

Spec Nataša, Borštnikova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83097,
izdala UE Maribor. m-2412

Stojan Aleš, Preloge pri Šmarju 25, Šma-
rje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 16456, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-5574

Stojanović Boban, Ul. Rudija Papeža 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032892, reg. št. 45342, izdala UE Kranj.
gnf-5116

Stokanić Zorka, Goriška 5, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 95738,
izdala UE Maribor. m-2345

Strmšek Srečko, Podlehnik 39, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
32260, izdala UE Ptuj. gnq-4955

Strniša Franc, Ob gozdu 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94214,
izdala UE Maribor. m-2356

Šabeder Petra, Vrazova 46, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99526, iz-
dala UE Maribor. m-2404

Šarlah Aleksander, Kvedrova 6, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
903749, izdala UE Žalec. gnh-5364

Šeško Sabina, Pod Kozjakom 6, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, reg. št. 95595, izdala UE Ruše.
m-2382

Šetinc Darja, Maistrova 8, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12032,
izdala UE Brežice. gnd-5018

Šimac Marjan, Tomšičeva 70b, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. 605101.
gns-4978

Šimunić Nadica, V dolini 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323434, reg. št. 181686, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-5262

Škafar Danijel, Travniška 19, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
15302, izdala UE Lendava. gnf-5491

Škarja Janko, Senožeti 111, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1350758, reg. št. 167158, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-5639

Škof Nives, Jamnikarjeva ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096545, reg. št. 213490, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-5225

Školaris Andreja, M. Doljaka 14, Sol-
kan, vozniško dovoljenje. gnp-5406

Šolinc Milan, Stantetova ulica 30, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7917, izdala UE Velenje. gno-5007

Štagar Benjamin, Ul. borcev 32a, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6977, izdala UE Piran. gnf-5216

Šterman Edvard, Banovci 9, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8949,
izdala UE Ljutomer. gnc-5394

Štokovič Rudi, Stari trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
514305, reg. št. 17621, izdala UE Ljublja-
na. gnn-5133

Štrukelj Aleksander-Jože, Partizanska
13, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 287866, reg. št. 40996, izdala UE
Kranj. gnw-5399

Šuber Boris, Dolga reber 2/c, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11374, izdala UE Koper. gnm-5384

Šulc Tina, Rozmanova 2, Krško, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16521.
gnd-5043

Tadel Simona, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065026, izdala UE Ljubljana. gnj-5137

Tajnikar Smiljan, Kopališka 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 19693. gnk-5211

Tajnšek Anton, Seljakovo naselje 37,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
51480, reg. št. 24214, izdala UE Kranj.
gni-5488

Tarman Robert, Planina pod Golico 64,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Jeenice. gnd-5218

Terlep Tina, Bizjanova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 184651,
reg. št. 184816, izdala UE Ljubljana.
gnh-5014

Turk Antonio, Cesta Notranjskega odre-
da 26, Stari trg pri Ložu, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, reg. št. 9949, izdala UE Cerk-
nica. gnl-5160

Vačun Sebastjan, Polzela 25, Polzela,
vozniško dovoljenje. gnz-5271

Valentić Julija, Breg pri Kočevju 30,
Stara Cerkev, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10062, izdala UE Kočevje.
gnu-5101

Verdnik Nino, Kostanjevec 70, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18665. gns-5178

Verzel Ivan, Nova ulica 6, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
45238, izdala UE Koper. gnf-4966

Vesel Plos Nataša, Iga vas 20, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7765, izdala UE Cerknica. gnd-5568

Vidergar Miriam, Ulica bratov Učakar 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296520, reg. št. 78276, izdala UE
Ljubljana. gnd-5443

Vinovrški Mateja, Kardeljeva 68, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
115549, izdala UE Maribor. m-2389

Virjak Milenka, Ul. S. Škalerja 19, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, št. 9847.
gnv-5650

Vizlar Jože, Gmajna 6/a, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1938.
gno-5557

Vodopivec Lojze, Družinska vas 3f, Šma-
rješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19404, izdala UE Novo mesto.
gnv-5200

Voglar Matej, Cafova 17, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. G,
št. 10318, izdala UE Lenart. m-2375

Vogrinčič Alfred, Plintovec 19, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
84496, izdala UE Pesnica. m-2374

Vogrinec Stanislava, Hajdoše 25, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39262, izdala UE Ptuj. gnl-5660

Vulićević Dragan, Cesta na Brdo 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1134212, reg. št. 182991, izdala UE
Ljubljana. gny-5147

Zagrajšek Martin, Mrtvice 59, Krško, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 11599.
gnc-5048

Zečiri Gajur, Panonska ulica 21, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, št. 22830.
gnv-4950

Zupan Jože, Kal 7, Šentjanž, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 644.
gnc-5494

Žabkar Anja, Bohoričeva 14, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16410,
izdala UE Brežice. gnw-5649

Žakelj Silvo, Goropeke 1, Žiri, vozniško
dovoljenje, reg. št. 2871. gnz-5246

Žitnik Vinko, Kersnikova cesta 9, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9544, izdala UE Grosuplje. gnl-5635

Žmahar Zvonka, Prožinska vas 29, Što-
re, vozniško dovoljenje, reg. št. 39582.
gnr-5454

Žnidar Dani, Polje 5, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
763296, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-5691

Zavarovalne police

Bernjak Alojz, Radovci 69, Grad, zava-
rovalno polico, št. 709026. gno-5657

Đonlić Želimir, Zvonarska 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 4777187, izdala za-
varovalnica Tilia. gnf-4991

Ferfila John-Frenk, Benčičeva 3, Seža-
na, zavarovalno polico, št. AO 603769, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnv-5600

Jendrić Sonja, Prijateljeva ulica 12, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 620546, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnk-5436

Novak Edvina, Dekani 59, Dekani, zava-
rovalno polico, št. 233445, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnd-5093

Skočaj Jože, Kajuhova 15, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 0593755. gno-5182

Sosič Marino, Strunjan 42, Strunjan -
Strugnano (sezonska p.), zavarovalno poli-
co, št. 648078. gnc-5069

Terenka d.o.o., Ob gozdu 33, Lenart v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št. AO
0627223, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-2387

Tkalec Tatjana, Petanjci 9, Tišina, zava-
rovalno polico, št. 699839. gnp-5656

Spričevala

Adžič Branko, Langusova 48, Radovlji-
ca, spričevalo o zakjučnem izpitu TŠ strojne
stroke Ljubljana, Delovodska šola strojne
stroke, izdano leta 1971. gnb-5070

Aljančič Tjuš, Pot na polje 34, Tržič, sp-
ričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1999. gno-5382

Alt Sara, Mlinska ulica 8, Lendava - Len-
dva, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Ma-
riboru. m-2448

Alukevič Miha, Ul. 5. prekom. brigade
12, Celje, spričevalo Gimnazije. gnw-5274

Antler Magda, Soška 9a, Solkan, maturi-
tetno spričevalo Pedagoške gimnazije, iz-
dano leta 1976, izdano na ime Jug Magda.
gng-5190

Ašenberger Sebastjan, Železno 5d, Ža-
lec, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje
Center, izdano leta 1999. m-2437

Bajc Marina, Petrčeva ulica 18, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Riharda Jako-
piča, izdano leta 1977, izdano na ime Pav-
lič Marina. gni-5613

Bauer Borut, F. Bidovca 3, Izola - Isola,
spričevalo Gimnazije Piran, št. I/98, izdano
leta 1997. gnl-5385

Bavdek Peter, Spodnja Slivnica 107,
Grosuplje, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednja agroživilska šola, smer veterinarski
tehnik, izdano leta 1999. gne-5692

Belak Bogomir, Teslova ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, iz-
dano leta 1994. gne-5017

Berko Dušanka, Plečnikova 3, Maribor,
diplomo Gimnazije pedagoške smeri, izda-
no leta 1979. m-2372

Bilajbegović Kapljić Amela, Ruparjeva 7,
Jesenice na Dolenjskem, spričevalo o kon-
čani OŠ Prežihov Voranc Jesenice, izdano
leta 1987. gnb-5395

Bisaro Rok, Tuji grm 23, Ljubljana, inde-
ks, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani
leto izdaje 1997. gno-5157

Bitenc Dušan, Brilejeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1996. gnf-5441

Bitenc Dušan, Brilejeva ulica 4, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Mos-
te, izdano leta 1996. gne-5442
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Bjegojević Novo, Teslič, BIH, potrdilo o
usposobljenosti za upravljanje s stroji lahke
in težke gradbene mehanizacije, potrdili iz-
dani leta 1975 in 1977 pri Zveznem centru
za izobraževanje gradbenih inštruktorjev v
Ljubljani. gno-5611

Bojič Jelena, Trubarjeva 27, Piran - Pira-
no, spričevalo 1.2.in 3. letnia Srednje zdra-
vstvene šole. gnr-5154

Božič Božena, Srednja vas 2, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu Gradbene Tehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1973. gnf-5145

Božič Maja, Tribuče 43, Črnomelj, letno
spričevalo 1. letnika Steklarske šole Roga-
ška Slatina, smer optik, št. osebnega lista
727, izdano leta 1993. gnm-5084

Bregant Boris, Hrušica 136, Hrušica, iz-
kaz o šolskem uspehu, št. VII/203, izdano
na ime Ravhekar Luka. gnq-4963

Bregant Boris, Hrušica 136, Hrušica, iz-
kaz o uspehu, izdano na ime Ravhekar Žiga,
št. VII/392. gnc-4969

Brglez Natalija, Tovarniška 14, Logatec,
indeks, Srednje zdravstvene šole, leto izda-
je 1983 na ime Novak Natalija. gnp-4985

Bučar Marta, Volčja jama 12, Šmartno
pri Litiji, spričevalo Šole Franca Rozmana
Staneta. gnu-5076

Bukovec Urška, Roje 7, Mirna Peč, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Novo
mesto, št. 80, izdano leta 1993. gnf-5166

Cerinšek Petra, Trčova 224, Maribor,
indeks, št. 81488472, izdala EPF v Mari-
boru. m-2344

Cigoj Tomi, Ulica Vena Pilona 14, Ajdov-
ščina, spričevalo o zakjučnem izpitu Tehni-
škega šolskega centra Nova Gorica, izdano
leta 1995. gnk-5365

Cilenšek Andrej, Gorenje Brezovo 10,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1993. gnj-5062

Colner Urška, Drožanjska 14, Sevnica,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnm-5584

Čeh Irma, Trg prekomorskih brigad 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimanzije Jo-
sip Jurčič, izdano leta 1980, izdano na ime
Požek Irma. gnk-5486

Čelik Alma, C. na Plužne 7, Cerkno, ma-
turitetno spričevalo Škofijske klasične gim-
nazije Ljubljana, izdano leta 1999.
gnz-5196

Čepe Katarina, Jurovski dol 8, Zgornja
Kungota, spričevalo 8. razreda OŠ Zgornja
Kungota, izdano leta 1980. m-2337

Čerin Jernej, Ob potoku 26, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednja kemi-
jska šola v Ljubljani, izdano leta 1992.
gns-5603

Čimžar Anže, Visoko 9B, Visoko, spriče-
valo o končani OŠ Predoslje. gnz-4946

Črgan Jožko, Lipiška 12, Sežana, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Postoj-
na, izdano leta 1976. gnq-5580

Dembsky Helena, Levčeva ulica 13/a,
Mengeš, potrdilo o opravljeni maturi Šubi-
čeve Gimnazije, izdano leta 1995.
gne-5142

Despotović Srečko, Ganglova 14, Metli-
ka, spričevalo 1.2.3.letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske in ce-
stno prometne šole, izdano leta 1994, 1995
in 1996. gnp-5431

Doler Marko, Petrovče 152, Petrovče,
indeks, št. 81491829. m-2436

Dornik Blaž, Glinje 17, Cerklje na Gore-
njskem, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske in upravno administrativne šole v
Kranju. gnx-5423

Dragović Vesna, Soteska 8, Straža, spri-
čevalo 1. letnika PTT srednje šole, izdano
leta 1988, izdano na ime Obradovič Vesna.
gnq-5480

Erjavec Janko, Žlebe 59, Medvode, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne lesne
šole v Škofji Loki, izdano leta 1975.
gnn-5633

Feltrin Jure, Štuhčeva 6, Slovenska Bis-
trica, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, smer trgovec prodajalec,
izdano leta 1991. m-2363

Fende Katja, Britof 416, Kranj, spričeva-
lo. gnj-4962

Flere Dušan, Razlagova 7, Maribor, za-
ključno spričevalo 3. in 4. razreda Srednje
ekonomske šole v Mariboru. m-2402

Freyer Luka, Prešernova cesta 13, Gro-
suplje, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključ-
no spričevalo Srednje ekonomsko komerci-
alne šole, izdano leta 1995 in 1996.
gnd-5143

Fridauer Mihaela, Cirkulane 55, Cirkula-
ne, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 1998. gnz-5371

Gajšek Tadej, Nasipna 82, Maribor, sp-
ričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Maribor,
izdano leta 1999. m-2432

Gerold Helmut, Borisova 6, Muta, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Rav-
ne na Koroškem, izdano leta 1963.
gnc-5644

Globočnik Jože, Smlednik 4/c, Smled-
nik, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1993 in 1994.
gnc-5594

Gojčeta Zvonimir, Bana Jelačiča 30, Ši-
benik, Hrvaška, diplomo št. 01-14101, iz-
dala Višja pomorska šola v Portorožu dne 2.
2. 1967. gno-5032

Grah Andreja, Žice 44, Sv.Ana v Slov.go-
ricah, spričevalo 4. letnika Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-2335

Granda Boštjan, Smrtnikova ulica 4, Lju-
bljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Poslo-
vodske šole-Emona efekta Ljubljana, izda-
no leta 1999. gno-5357

Gruden Aleš, Delavsko naselje 20S, Vr-
hnika, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimna-
zije Bežigrad, izdano leta 1991. gni-5063

Hadaš Borut, Glavna c. 14, Tržič, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 15, izdano
leta 1974. gnw-5599

Hadžiomerović Majda, Bratov Greif 34,
Maribor, spričevalo 4. letnika in zaključno
spričevalo Srednje zdravstvene šole, smer
zdravstveni tehnik, izdano leta 1996.
m-2423

Hartman Petra, Spodnje Bitnje 51, Žab-
nica, spričevalo 1.2.3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kranju. gnn-5433

Horvat Aleksandar, Polje 16, Zagorje ob
Savi, spričevalo 6. razreda OŠ Jožeta Moš-
kriča v Ljubljani, izdano leta 1996.
gng-5390

Horvat Irena, Gabrnik 54/a, Juršinci, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje teksti-

lne in obutvene šole Kranj, izdano leta
1989. gno-5582

Horvat Marija Majda, Ul. Metoda Mikuža
10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in potdi-
lo o opravljenme strokovnem izpitu, izdala
Šola s praktičnim poukom raznih strok ZUIM
Kamnik, izdano leta 1973, izdano na ime
Mrak Marija. gnu-5159

Horvatič Tea, Mihalovec 67c, Dobova,
zaključno spričevalo Gostinsko tehnične
šole. gnf-5366

Hozyan Uroš, Sv. Tomaž 18, Sveti To-
maž, spričevalo 2. letnika gimnazije.
gnb-5074

Hribar Petek Amalija, Keršičev hrib 8,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gostinske
šole, šolsko leto 82/83. gnu-4976

Hrvatin Alenka, Gregoričič 45, Pobegi,
spričevalo, šolsko leto 96/97. gnu-5376

Jakopič Jerneja, Župančičeva ulica 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 1999. gnp-5106

Jančar Nevenka, Zaloška cesta 36, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
aranžeske šole v Ljubljani, izdano leta 1976
in 1977. gne-5242

Jankovič Bojan, Starše 92/b, Starše, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kovina-
rske šole v Mariboru TAM, smer preobliko-
valec, izdano leta 1990. m-2371

Jankovič Damir, Polje, C. VIII/2, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Polje, izdano
leta 1997. gns-5453

Jenko Tomi, Bošamarin 3, Koper - Ca-
podistria, spričevalo o končani OŠ, šolsko
leto 1997/1998. gnc-5169

Juršič Rok, Nadgoriška cesta 84, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1997. gnk-5011

Kac Mateja, V kote 9, Miklavž na Drav-
skem polju, spričevalo 4. letnika in zaključ-
no spričevalo I. gimnazije v Mariboru, jezi-
kovna smer. m-2442

Kastelic Branko, Šentvid pri Stični 123,
Šentvid pri Stični, indeks, št. Srednje šole
tehnični strok Litostroj v Ljubljani. gnn-4933

Kazić Merima, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc. gne-5096

Kejžar Matej, Bleiweisova cesta 6, Kra-
nj, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kra-
nju, izdano leta 1994. gnc-4994

Klašnja Nikola, Runkova ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnik Srednje pedagoš-
ke šole, izdano leta 1992. gnh-5114

Klemenčič Katja, Pavšičeva ulica 4, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani. gnz-5446

Kočan Enis, Adamičeva 6, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnik Srednje lesarske šole, iz-
dano leta 1999. gns-5578

Koderman Emilija, Ježa 95, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Škofijske klasične gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1995. gnd-5693

Kolenc Gregor, Prebačevo 73, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in stro-
jne šole Kranj. gnr-5579

Koprivc Gregor, Sattnerjeva ulica 3, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnl-5685

Kores Simon, Cesta 27 aprila 31, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Lju-
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bljana - Šiška, izdano leta 1996.
gnh-5164

Korošec Cveto, Straža pri Dolu 3, Fran-
kolovo, zaključno spričevalo Elektro gospo-
darskega šolskega centra v Mariboru, izda-
no leta 1976. gnz-5171

Kosar Mateja, Zgornja Hajdina 177c,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole-
komercialni tehnik. gnn-5658

Kozamernik Igor, Vrhovci, C. XII/20, Lju-
bljana, spričevalo o zakjučnem izpitu in pot-
rdilo Srednje kemijske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1998. gnl-5185

Kozlar Jan, Kotlje 172, Kotlje, spričeva-
lo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpi-
tu SŠ Slovenj Gradec, izdano leta 1997.
gnn-5208

Kozmelj Marjeta, Reteče 7, Škofja Loka,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1976, izdano na
ime Habjan Marjeta. gnh-5089

Kozole Franc, CKO 3/11, Senovo, spri-
čevalo OŠ. gnd-5368

Krajnčan Aleš, Kidričeva 12, Ljutomer,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Lju-
tomer. gni-5563

Kralj Fabijan, Krožna cesta 10, Koper -
Capodistria, spričevalo o zakjučnem izpitu
SKPŠ Koper. gnk-5086

Krapež Gregor, Jerajeva ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1999. gnv-5550

Krivec Ivan, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo o končani OŠ, izdano
leta 1996. gnz-5596

Krivec Klavdija, Sele pri Polskavi 53, Pra-
gersko, spričevalo 2. letnika II. gimnazije v
Mariboru. m-2355

Krivec Petra, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo, izdano leta 1998. gnx-5573

Kuhar Frančišek, Sp. Besnica 2, Zgor-
nja Besnica, zaključno spričevalo delovod-
ske šole Iskra Kranj. gnn-4983

Kunstek Damjan, Krimska ulica 20, Lju-
bljana, spričevalo 8. razreda OŠ Bičevje.
gnp-4931

Kutnik Ožbej, Kotlje, Ravne na Koroš-
kem, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije.
gns-5428

Lavrič Renata, Golnik 139, Golnik, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene
šole Kranj. gnt-5202

Lederer Dimitrij, Ul. Urha Stenovca 6,
Domžale, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje glasbene in baletne šole, izdano leta
1999. gnq-5030

Lesar Klemen, Poklukarjeva ulica 9 D,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika SŠER v Lju-
bljani, izdano leta 1999. gnh-5439

Leš Antun, Špišič Bukovica, Virovitica,
Hrvaška, spričevalo 3. letnika Poklicne gra-
dbene šole, poklic tesar, izdano leta 1978.
gnt-5427

Likar Silva, Poljane nad Škofjo Loko 28,
Škofja Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Frizer-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1969 in 1970,
izdano na ime Karničnik Silva. gnx-5548

Lorbek Ivana, Volkmerjeva 19, Ptuj, sp-
ričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu,št. 6/A Centra za blagovni pro-
met Ptuj, izdano leta 1974. gnc-4944

Lovrenčič Monika, Sovjak 10, Trnovska
vas, spričevalo 3. letnika SŽŠ, izdano leta
1999. m-2383

Lubenjšek Mateja, Polana 17, Hoče, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomsko ko-
mercialne šole v Mariboru, izdano leta
1992. m-2333

Lukič Petra, Muratova 18, Maribor, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru. m-2421

Lunder Mina, Podutiška ulica 174, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1996. gno-5457

Makoter Jan, Vilharjeva 19, Pivka, spri-
čevolo - izkaz uspeha in vedenja OŠ Pivka.
gnm-5659

Maksić Darko, Tovarniška cesta 12l, Lo-
gatec, spričevalo 7. razreda OŠ osmih tal-
cev v Logatcu, izdano leta 1990. gno-5607

Mancevič Denis, Gosposvetska c. 11,
Maribor, spričevalo 1. letnika IV. gimnazije
v Rušah. m-2418

Marinković Barbara, Cesta v Gorice 15
A, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1998. gnb-5220

Markelj Jožica, Hlavče Njive 10, Gore-
nja vas, indeks, št. Srednje lesne šole v
Škofji Loki. gnb-5620

Matjašič Anita, Šetarova 17, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Le-
nart, izdano leta 1992. m-987

Mežnar Aleš, Goriška cesta 59, Velenje,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ. gno-5132

Mihelčič Sebastjan, Kalanova 7, Medvo-
de, spričevalo o končani OŠ heroja Franca
Bukovca Medvode. gnq-4930

Miklavec Zdravka, Podbrežje 3, Sežana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Komercialne
šole v Ljubljani, izdano leta 1975. gnp-5581

Miklavec Zdravka, Podbrežje 3, Sežana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Šole za pro-
dajalce Nova Gorica, št. 2277/72, izdano
leta 1972. gnn-5583

Milunov Bojan, Levstikova 13, Maribor,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Mari-
boru, smer trgovec-prodajalec leto izdaje
1985. m-2443

Miskič Nijaz, Vipavska cesta 3, Ajdovšči-
na, spričevalo 3. letnika SGŠ Veno Pilon
Ajdovščina. gnr-4979

Modec Kostja, Cankarjeva 16, Mengeš,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gradbeno te-
hnične šole v Ljubljani, izdano leta 1965.
gnl-5610

Mujetić Husmina, Groharjeva 16, Kam-
nik, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Domžalah, izdano leta 1999.
gny-5172

Murko Helena, Trnovec 13, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu SŠC Ptu, št. 16/93, izdano leta 1993.
gnn-5558

Murselovič Adolf, Staneta Rozmana 2,
Kranj, spričevalo 3. letnika in diplomo, izda-
no leta 1980. gnc-5194

Muršec Dejan, Dvorjane 18 d, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje kmeti-
jske šole v Mariboru, izdano leta 1997.
m-2348

Neuberg Denis, Bezenškova 16, Mari-
bor, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Vo-
ranc Maribor, izdano leta 1996. m-2343

Nišandžić Dejan, Cesta I. maja 65, Kra-
nj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 1997. gnn-5158

Novak Jernej, Novo naselje 19, Hoče,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole

za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 1998. m-2354

Novak Marjanka, Rodine 7, Žirovnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1978 in 1979, izdano
na ime Ribnikar. gnm-4984

Oštir Tine, Semova 9, Portorož - Porto-
rose, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 1997. gnr-5183

Ovčnik Luka, Roblekova 16, Jesenice,
spričevalo 4. letnika SESŠ Kranj. gnx-5648

Ozvaldič Radmila, Gosposvetska 54,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Bojan Ili-
ch v Mariboru. m-2400

Paj Dejan, Lackova 134, Limbuš, inde-
ks, št. 61104138. m-2362

Palčič Adelita, Jagodje 46, Izola - Isola,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravst-
vene šole Piran, izdano leta 1990 in 1991.
gnw-5374

Palčič Aleš, Vena Pilona 14, Koper -
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
pomorske šole Portorož, smer elektroteh-
nik-elektronik, izdano leta 1993. gnr-5204

Panič Jelena, Veščica 25/c, Murska So-
bota, osnovnošolsko spričevalo. gnv-5075

Pape Marjan, Cesta maršala Tita 41, Je-
senice na Dolenjskem, spričevalo 3. in 4.
letnika Strojno tehnične šole. gnx-4973

Pavlič Marija, Črmošnice 3 A, Novo me-
sto, zaključno spričevalo Trgovske šole.
gnd-5393

Pavlin Luka, Savinjska c. 26, Mozirje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Vele-
nje. gnf-5091

Penica Duško, Krmačina 5, Metlika, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu št. 545 SŠTZU
Boris Kidrič Novo mesto, program vožnja
motornih vozil, izdano leta 1988. gnx-5098

Penko Matjaž, Kettejeva 4 a, Ilirska Bist-
rica, diplomo Srednje šole za oblikovanje v
Ljubljani, šolsko leto 1981/82. gni-5188

Perc Darinka, Topolovo 2, Lesično, dip-
lomo št. 839. gnx-5148

Pervanja Danilo, Glavni trg 13, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje ko-
mercialne šole, izdano leta 1970.
gni-5213

Petek Benjamin, Moškanjci 103, Goriš-
nica, zaključno spričevalo 3. letnika Elektro
šole Ptuj, izdano leta 1989. m-2405

Pezdirc Branko, Krasinec 35, Gradac,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Srednje kmetij-
ske šole Novem mestu. gnu-5551

Piko Slavka, Belšak 2, Prevalje, spriče-
valo 3. letnika Gostinske šole smer kuhar
natakar. gnl-5360

Pilih Alja, Podvin 209, Žalec, spričevalo
o zakjučnem izpitu Centra srednjih šol v
Velenju, šolsko leto 1993/94. gnn-5008

Pogorevc Jasmina, Tolsti vrh 40, Misli-
nja, spričevalo, šolsko leto 97/98.
gnu-5201

Pohar Ivica, Zgoša 34, Begunje na Go-
renjskem, spričevalo Trgovske šole v Kra-
nju. gnn-5258

Pohorec Violeta, Bevkova 3, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Slava Klavora v
Mariboru, izdano leta 1992. m-2332

Prača Dalibor, Ulica IX. korpusa 26/a,
Izola - Isola, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje policijske šole Ljubljana, izdano leta
1994. gnk-4961

Prekič Gabi, Cankarjeva 82, Nova Gori-
ca, letno spričevalo 4. letnika in maturitetno
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spričevalo št. 164 Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 1963, izdano na ime Jenčič Ga-
brijela. gnp-5081

Proj Urša, Stara Ježica 3, Ljubljana, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gni-5113

Pujac Denis, Semedela 69, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1. in 2. letnika PTT
šole, izdano leta 1978 in 1979. gnx-5598

Radetič Mojca, Pot terencev 14, Brez-
ovica pri Ljubljani, maturitetno spričevalo Pe-
dagoške gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1979. gny-5547

Radilović Željko, Brdinje 65, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Ravne na Koroškem. gnq-5555

Railić Goran, Ižanska cesta 440/J, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje Ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gng-5115

Rajh Jana, Sitarjevška cesta 35, Litija,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani. gnb-5645

Rajh Nikolaj, Podjavorškova 7, Celje, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole Celje, izdano leta 1994. gnq-5430

Ramovš Sonja, Danile Kumarjeve ulica
7, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Kamniku, izdano leta
1986, na ime Galičič Sonja. gnm-5438

Ranik Primož, Pod hrasti 51, Ljubljana,
indeks, št. 44000194, izdala AGRFT leto
izdaje 1994. gnn-5408

Ravljen Franc, Martina Krpana ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje šole tiska in papirja, izdano leta 1982.
gne-5342

Ravnik Helena, Slap 6, Tržič, spričevalo
1. letnika Ekonomske gimnazije Kranj.
gnk-5186

Ribič David, Dobrna 25, Dobrna, spriče-
valo 3. letnika. gnq-5455

Ribič David, Dobrna 25, Dobrna, spriče-
valo 1. letnika. gnm-5459

Rihtar Ljilja, Ulica Matje Tomca 2, Dom-
žale, spričevalo 1. letnika Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1980, izda-
no na ime Markanovič Ljilja. gnv-5675

Rogan Nastja, Titova 47, Jesenice, ma-
turitetno spričevalo z dne 27.7.1999, izdal
Državni izpitni center Ljubljana. gnr-5379

Roš Ota, Ul. borcev za severno mejo
60, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1998. gnt-5627

Rotar Polonca, Vagajeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 1.2.in 3. letnika Upravno ad-
ministartivne šole v Ljubljani, izdano leta
1994,1995 in 1996. gne-5667

Samsa Hedvika, Jasen 42, Ilirska Bistri-
ca, indeks, št. 26008602, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gnt-5102

Savić Goran, Šišenska cesta 40, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Kadetske
šole za miličnike Ljubljana-Tacen, izdano
leta 1991. gns-5153

Seljak Polona, Pot za Bistrico 15, Dom-
žale, indeks, št. 21013792, fakultete za
družbene vede. gnp-5031

Seničar Viljem, Prekorje 50, Škofja vas,
diplomo VEKŠ v Mariboru. m-2384

Sergo Andrej, Gačnik 85, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje kmetijske šole v Mariboru, smer kmetij-
ski tehnik. m-2367

Seručar Robert, Viška c. 53, Ljubljana,
letno spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnk-5586

Sevčnikar Alenčica, Ob gozdu 19, Mari-
bor, spričevalo o zakjučnem izpitu Šole za
prodajalce, izdal Šolski center za blagovni
promet Maribor, št. 1216, izdano leta 1975.
m-2441

Slaček Marko, Raičeva ulica 133, Ljub-
ljana, diplomo Srednje gradbene šole v Lju-
bljani. gni-5163

Smaka Tanja, Terčeva 22, Maribor, spri-
čevalo 2. letnika I. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1998. m-2440

Smiljanić Vedran, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Trgovske
akademije, izdano leta 1997. gnh-4989

Spruk Maja, Kamniška cesta 3, Domža-
le, spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem. gnf-5616

Spruk Maja, Kamniška cesta 3, Domža-
le, spričevalo 3. letnika Galanterijske šole.
gne-5617

Srednja šola Veno Pilon-Melinc Nina,
Cesta 5. maja 12, Ajdovščina, spričevalo 2.
letnika Srednje šole Veno Pilon, izdano leta
1999. gns-5553

Starman Barbara, Goričane 12a, Med-
vode, spričevalo o končani OŠ Preska, iz-
dano leta 1999. gnn-5083

Staroskolskij Nataša, Brilejeva 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnd-5493

Stopar Marko, Prečna ulica 7, Črnomelj,
indeks, št. 26102690, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo leto izdaje 1996.
gnj-5087

Strašek Matjaž, Sp. cesta 8, Rogaška
Slatina, indeks, št. 81540488. m-2392

Sušanj Mirando, Stranska pot 6 b, Jese-
nice na Dolenjskem, spričevalo 3. in 4. let-
nika Gimnazije Jesenice, izdano leta 1982
in 1983. gne-5217

Sušnik Tomaž, Rožna dolina, C. XV/18,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravst-
vene šole in gimnazije v Ljubljana, izdana
leta 1993 in 1994. gnd-5418

Šebjanić Martin, Štefana Kovača 44,
Črenšovci, zaključno spričevalo Srednje Ag-
roživilske šole v Mariboru, izdano leta 1983.
m-2380

Šibanc Maja, Tepanje 59, Slovenske Ko-
njice, indeks, št. 71084995, izdala Pravna
fakulteta v Mariboru. m-2393

Šišić Rifet, Rožnik 10/a, Ankaran - An-
karano, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, A prodajalec - št. 282, izdana 8.
maja 1990 in A blagovni manipulant - št.
282, izdana 12. 9. 1989 in indeks Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, izdan 22. 9.
1987 v Ljubljani. gny-5097

Škafar Panič Damir, Šempeter 102, Še-
mpeter v Savinjski dolini, spričevalo 1., 2.
3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole, izdano leta 1991,
1993 in 1994. gng-5065

Škorjanec Jasmina, Krčevina 3, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje kmetijske šole v Mariboru, smer
kmetijski tehnik. m-2430

Šmintić Marjana, Prušnikova 18, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ , izdala Ljud-

ska univerza v Mariboru, izdano leta
1996/97. m-2438

Špajzar Dušan, Testenova ulica 13, Me-
ngeš, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimna-
zije Vič, izdano leta 1991. gnz-5146

Štabuc Matej, Polanska cesta 36, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru. m-2447

Štajnar Jakob, Bezenškova ulica 8, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. gne-5367

Štraser Domen, Gozdarska 54, Mislinja,
indeks leto izdaje 1999. gnw-4949

Štromajer Dušan, Ptujska c. 301g, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje kovinar-
ske strojne šole Tam v Mariboru, smer avto-
mehanik, izdano leta 1993. m-2352

Štromajer Dušan, Ptujska cesta 301g,
Maribor, spričevalo 1. do 8. razreda in spri-
čevalo o končani OŠ Martin Konšak v Mari-
boru, izdano leta 1983 do 1991. m-2351

Štrus Miha, Križevniška 14, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole v Domža-
lah, izdano leta 1997. gnb-5045

Šuln Sonja, Tavčarjeva 1, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 1975, izdano na
ime Forčezin Sonja. gng-5590

Šuster Darja, Šmihel 24/ a, Novo mes-
to, spričevalo 3. letnika Šolskega centra v
Novem mestu-zdravstveni tehnik, izdano leta
1996. gnv-5575

Šuštar Lilijana, Miklavičeva 18, Borovni-
ca, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v
Ljubljani, izdano leta 1974, izdano na ime
Maček Lilijana. gno-4957

Tancer Lada, Obala 125, Lucija, Porto-
rož - Portorose, potrdilo o diplomski nalogi -
razredni pouk, izdano PA Koper, leta 1988.
gns-5078

Tavčar Sebastjan, Zg. Grušovlje, Šem-
peter v Savinjski dolini, zaključno spričevalo
Srednje gostinske šole v Celju. gnb-5170

Tegelj Irina, Planina 145, Planina, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole Po-
stojna, izdano leta 1993. gnu-5576

Teran Ravnikar Mirko, Zg. Duplje 4, Dup-
lje, spričevalo zaključnega letnika. gnd-5593

Tešić Sonja, C. na Markovec 5, Koper -
Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske
šole v Kopru. gnt-5077

Težak Bojana, Veljka Vlahoviča 67, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika IV. gimnazije v
Rušah, izdano leta 1998. m-2445

Thaqi Špresa, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar,
izdano leta 1998. gnk-5161

Tomazin Marko, Zabreznica 35 g, Žirov-
nica, diplomo Ekonomske fakultete, izdana
29.6.1978. gnt-5152

Toplak Manuela, Starše 16/a, Starše,
indeks, št. 21013290, izdala Fakulteta za
družbene vede leto izdaje 1997. gnn-5612

Traven Ivanka, Planina 11, Kranj, spriče-
valo o zakjučnem izpitu Frizerske šole v Lju-
bljani, izdano leta 1977, izdano na ime Raz-
pet Ivanka. gnw-5674

Trbovc Silvo, Ledine 2, Sevnica, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje strojne šole v
Trbovljah, izdano leta 1991 in 1992.
gno-5432

Umek Jolanda, Šmartno 199 A, Šmart-
no pri Slov.Gradcu, spričevalo, izdano leta
1986. gnq-5205
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Valič Anja, Cesta na Lenivec 20, Seža-
na, spričevalo 1. razreda Gimnazije Srečko
Kosovel Sežana, št. I-GM/572. gny-5072

Vedlin Maja, Vrtna ulica 8, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1995. gnv-5025

Venc Špela, Rudarska 18, Trbovlje, in-
deks, št. 61153512, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Mariboru. m-2336

Verhovec Ivo, Brezovica 5, Borovnica,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnv-5425

Vezovnik Andreja, Tominčeva 2, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika. gni-5588

Videc Perc Darinka, Topolovo 2, Lesič-
no, diplomo Šole za gostinstvo in turizem
Celje, izdana 1988, na imePerc Darinka.
gnb-5545

Videc Perc Darinka, Topolovo 2, Lesič-
no, diplomo šole za gostinstvo in turizem
Celje, izdana leta 1988, na ime Perc Darin-
ka. gnz-5546

Vidmar Matjaž, Razgledna ulica 30, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo 1.2.3. letnika Sre-
dnje šole Muta-smer avtoličar. gni-5363

Vidovič Cirila, Ožbalt 56, Ožbalt, indeks,
št. 81456224, izdala EPF. m-2406

Viharnik Matija, Zadružna ulica 1, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole v Kranju. gnc-5094

Viraj Laura, Trg Dušana Kvedra 8, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, smer ekonomsko komerci-
alni tehnik, izdano leta 1996. m-2424

Vlaj Ana, Štihova ulica 26, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Bežigrajske gimnazije,
izdano leta 1999. gnx-5448

Volavc Martin, Jernej 22, Loče pri Po-
ljčanah, spričevalo št. 499. gnu-5651

Volmajer Srečko, Vurmat 36, Duh na Os-
trem Vrhu, zaključno spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Tam v Mariboru, izdano
leta 1981. m-2403

Voršnik Bojan, Buče št. 47, Buče, spri-
čevalo Srednje kovinarske in računalniške
šole v Velenju. gnf-5141

Vovk Bogomir, Dvor 48, Dvor, spričevalo
o zakjučnem izpitu Šole za prodajalce v Bre-
žicah, št. 112, izdano leta 1980. gne-5192

Vovk Matjaž, Orlova 9, Ljubljana, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost v Ljubljani, izdano leta 1984
in 1985. gnm-5434

Vrečar Aleksander, Legenska c. 71, Slo-
venj Gradec, diplomo SŠTNPU Ravne na
Koroškem, šolsko leto 86/87 program
meh. voz. in voz. sredstev , št. sprič.
K9432. gns-4953

Vrezovnik Barbara, Ulica Tončke Čeče-
ve 22, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Moste, izdano leta 1994. gnh-5064

Vrezovnik Barbara, Ulice Tončke Čeče-
ve 22, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem
izpitu Gimnazije Moste, izdano leta 1994.
gno-5107

Vuica Klemen, Pod vinogradi 36, Straža,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mes-
to, izdano leta 1998. gnp-5606

Vujinovič Vesna, Staneta Severja 16, Ma-
ribor, zaključno spričevalo I gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1994. m-2339

Vukčevič Nenad, Bojanci 39, Vinica, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj,
št. osebnega lista I/6-203, izdano leta
1993. gnl-5085

Wagner Ana, Celovška cesta 269, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Šentvid, iz-
dano leta 1996. gnw-5449

Zalar Marija, Pivška 1 A, Postojna, spri-
čevalo Hotelske šole v Ljubljani-šola za od-
rasle, izdano leta 1987, izdano na ime Pod-
boj Marija. gno-4982

Zaviršek Gašper, Cesta v Šmartno 43,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gns-5003

Zupančič Smiljana, Na bregu 3, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zakjučnem izpitu Sre-
dnje tekstilne šole Kranj, poklic konfekcijski
tehnik, izdano leta 1997. gno-5082

Živković Djordjo, OF 13/13, Izola - Iso-
la, spričevalo Gradbene šole Ajdovščina -
KV tesar. gnk-4986

Žnidar Natalija, Lemberg 31, Podplat,
spričevalo 2. letnika, izdano leta 1999.
gnp-5156

Žorž Matevž, Mokrška 54, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinst-
vo in turizem, izdano leta 1997. gnl-5010

Žugič Jacqueline, Obirska ulica 21, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn
v Ljubljani, izdano leta 1980, izdano na ime
Skleda. gnm-5684

Ostali preklici

Št. 105/99 Ob-11243
Veletrgovina Vema, export-import, d.d.,

Maribor, preklicuje 2 bianco menici, štemp-
ljani s štampiljko Veletrgovine VEMA, ex-
port-import, d.d., 62110 Maribor, p. p. 41,
Tržaška c. 65, štampiljka št. 2 in podpisani
od dveh podpisnikov.

Agić Anita, Celovška 90, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 1746.
gnu-5426

AVTOTREIDING d.o.o., Pohorskega ba-
taljona 11, Slovenska Bistrica, listine o ho-
mologaciji tipa vozil, ki se glasijo: ORTHA-
US-AF d.o.o.-SLOVENSKA BISTRICA s št.:
OPS 24 SI 000 279, OPS 24 G SI 000
319.00, OPA-18 T SI 000 327, OPA-24
JUMBO SI 000 328, PKE-16 SI 000 404.
gne-5046

AVTOTREIDING d.o.o., Pohorskega ba-
taljona 11, Slovenska Bistrica, listine o ho-
mologaciji tipa vozil, ki se glasijo: ORTHA-
US-AF d.o.o.-SLOVENSKA BISTRICA s št.:
OPA 18 SI 000 403, OPA 8 T SI 000
558.00, OPA 8 SI 000 579.00, OPA-24 T
SI 000 580.00. gnd-5047

Baša Katarina, Zalošče 15a, Dornberk,
študentsko izkaznico, št. 71980136, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnc-5119

Bernik Erika, Arkova ulica 9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežig-
rad. gny-5672

Bratkovič Marko, Goriška 40, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 81488348, izdala
Ekonomska fakulteta. m-2385

Buhinjak Nataša, Kardeljeva 51, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 61146057,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor.
m-2415

Degra d.o.o., Kidričeva 17, Ruše, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A A-10 49 265. m-2435

Georgiev N., Cankarjeva 5, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnz-5396

Glažar Marko, Gasilska 1, Višnja Gora,
študentsko izkaznico, št. 28009468, izdala
fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Lju-
bljani. gnx-5673

Golias Tina, Na Straški vrh 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18950759, izdala
Filozofska Fakulteta v Ljubljani. gne-5167

GOZD Ljubljana d.d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
gozdne traktoriste št. 108/88-4, izdano na
ime Otrin Aleš. gnd-5122

Grašič Aleksandra Saša, Gostičeva 33,
Radomlje, delovno knjižico. gnj-5587

Grobin Anton, Vrh 9, Šmarje pri Jelšah,
certifikat za delo z nevarnimi snovmi št.
13105, izdan 26. 3. 1999 pri MNZ. m-2417

Hren Gaja, Krimska ulica 12, Ljubljana,
delovno knjižico, izdano na ime Hren Vanja.
gnh-5264

Hribar Marko, Potok pri Vačah 14, Vače,
delovno knjižico. gnc-5669

Ilješ Benjamin, Bučečovci 11, Križevci
pri Ljutomeru, delovno knjižico. gnb-5270

Ivančič Silvano, Gabrovica 6, Črni Kal,
licenco za vozilo KP 99-28A, št.
001207/1025-LM27/1997. gnq-5088

Janškovec Jernej, Družinska vas 6, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št.
23970117, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnd-5643

Jauk Nana, Gradnikova cesta 99, Rado-
vljica, delovno knjižico. gnb-5345

Kalušnik Matejka, Slovenska cesta 24,
Mengeš, študentsko izkaznico, št.
20970268, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gnu-5451

Kamenič Slavko, Karlovška cesta 9, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnz-5221

Kelc Petra, Med vrtovi 14, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico, št. 10507,
izdana leta 1997 v Mariboru. m-2444

Kočevar Tomo, Gotovlje 94 a, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 4556, izdala NTF
OT grafična tehnika. gnv-5625

Koleša Tanja, Sketova 9, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 30010805, izdala
FKKT. gnw-5253

Korpar Katarina, Ulica Pohorskega bata-
ljona 115, Ljubljana, delovno knjižico.
gns-5678

Kovač Gregor, Goriška 4, Celje, delov-
no knjižico. gnm-5059

Kovše Silvo, Pot na Zali rovt 11, Tržič,
delovno knjižico. gnd-5068

Lesjak Danijela, Tkalska 3, Celje, dvižni
listek pri urarju Terglavčnik, št. 7413.
m-2411

LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D., Tols-
tojeva 63, Ljubljana, licenco za opravljanje
javnega prevoza stvari v notranjem prostem
prometu za vozilo ZASTAVA 645 AD, reg.
št. LJ U8-405, licenca je bila izdana 20. 1.
1998 pod št. 2028/25. gnl-5539

Marjanovič Julijana, Senčna pot 2, Por-
torož - Portorose, delovno knjižico.
gnb-5370

Mefail Sanuš, Cankarjeva 5, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnw-5199

Mihelčič Sebastjan, Kalanova ulica 7,
Medvode, delovno knjižico. gnr-4929

Mihelj Boštjan, Jakčeva 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23980255, Faku-
lteti za strojništvo v Ljubljani. gnf-5016
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Milinčić Jasmina, Poljanska 26, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10339.
gno-5682

Minić Marko, Suhadolčanova 48, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnm-5359

Mladenović Stanoje, Cesta proletarskih
brigad 55, Maribor, delovno knjižico.
m-2388

Mohar Bojana, Markovec 2, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 01098125, izdala
Pedagoška fakulteta. gnk-5461

Novak Tatjana, Gonšakova 28, Maribor,
delovno knjižico št. 1299, izdana leta 1992
v Mariboru. m-2361

Obleščak Marko, Veliki otok 39, Postoj-
na, vojaško knjižico, št. AA 60329, izdana
26. 3. 1998 v Postojni. gnp-5206

Okoliš Martina, Nadlesk 28, Stari trg pri
Ložu, študentsko izkaznico, št. 43000492,
izdala Akademija za glasbo. gnm-5034

Pahovnik Veronika, Gavce 27a, Šmart-
no ob Paki, potrdilo št. 707/97, izpit iz prve
pomoči za voznike motornih vozil, izdano
30. 11. 1997. gnw-5549

Pavčnik Dušan, Šaleška 2a, Velenje, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2811/94, izdala Luška kapetani-
ja Koper, leta 1994. m-2414

Perko Pavel, Gmajna 47, Notranje Gori-
ce, delovno knjižico. gng-5540

Pevc Klemen, Golo Brdo 46, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-4996

Popadić Nikola, Ul. bratov Učakar 42,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-2117/97. gne-5042

Potočnik Jurij, Log 14, Rogatec, delov-
no knjižico. gnh-5464

Prašnikar Marijana, Brezje pri Dobu 18,
Dob, delovno knjižico. gnm-5634

Ptiček Anja, Alpska cesta 55, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 18981195.
gnz-5621

Radivojevič Vladimir, Runkova ulica 2,
Ljubljana, licenco za opravljanje avto-taksi
prevozov, št. 234/163-37/1997, za vozilo
DAEWOO NUBIRA 1.6, reg. št. LJ J0-38Z.
gnn-5608

Radončić Damir, Ulica Lojzeta Hrovata
6, Kranj, delovno knjižico. gnj-5387

Razinger Mateja, Hrušica 94, Hrušica,
delovno knjižico. gnh-5189

Renčelj Vinko Ksenija, Staneta Severja 6,
Maribor, delovno knjižico št. 2782. m-2364

Ribič Ivan, Vurberk 40, Spodnji Duplek,
delovno knjižico, reg. št. 19402/72, izda-
na leta 1972. m-2446

Rola Damjan, Sp. Ročica 6, Benedikt,
delovno knjižico. m-2397

Satler Stanislav, Ulica 25 maja 15, Ptuj,
potrdilo o lastništvu delnic Perutnine Ptuj,
št. 1321. gnx-4998

Šimenc Dušan, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-5630

Škorič Miran, Kajuhova ulica 14, Ljublja-
na, izkaznico za voditelja čolna, izdana na
osnovi potrdila št. 9/2780-1980, izdala Ka-
petanija Sisak 14. 7. 1980. gny-5022

Škorič Miran, Kajuhova ulica 14, Ljublja-
na, preklic potrdila o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, objavljen v Ur. l. RS, št. 70/99.
gnb-5024

Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova
7, Ljubljana, licenco, št. 0001243/25 za
vozilo reg. št. LJ J8-9051. gnc-5619

Špehar Sabina, Britof 325, Kranj, štude-
ntsko izkaznico, št. 18940864, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gnv-5250

Šuštar Karatina, Polževa 27, Ajdovšči-
na, študentsko izkaznico, št. 43000515,
izdala Akademija za glasbo. gnl-5035

Švigelj Mateja, Pod supotom 23, Notra-
nje Gorice, študentsko izkaznico, št.
19336503, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gni-4988

T.P. FER PROMET d.o.o., Kidričeva 34,
Celje, original kopije licence št. 1285/25,
izdana 20. 1. 1998 za vozila z reg. oznako:
CE 43-08F, CE 43-85F, CE 29-63V, CE
31-66V. gnb-5245

TMTRADE d.o.o. Ljubljana, Stegne 11,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424491505, izdano na ime Mulahusejno-
vić Jusmir. gnr-5079

TMTRADE d.o.o. Ljubljana, Stegne 11,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424491506, izdano na ime Sarajlić Ner-
min. gnq-5080

Ukmar Sandra, Adamičeva 9, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 5036, NTF, odde-
lek za tekstilstvo. gni-5238

Vilčnik Boštjan, Za vasjo 21, Maribor,
delovno knjižico št. 1285, izdano leta 1992.
m-2360

Zgornji Zavratnik, d.o.o., Raduha 49,
Luče, licenco za opravljanje mednarodnega
prostega prevoza oseb, prosti cestni pro-
met št. 1666/35 za vozilo SANOS, reg.
oznaka CE-76-85A. gnf-5241

Zoran Andrej, Marjana Kozina 58, Novo
mesto, delovno knjižico. gny-4972

Žigon Aleš, Trubarjeva 61, Celje, delov-
no knjižico. gnt-5452
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