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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-200016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04966 z dne 24. 11. 1997 pri subjektu vpisa EMONA – MAXIMARKET, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04672/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, delež zastopnika, uskladitev dejavnosti in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5004730
Firma: EMONA MAXIMARKET, d.d.
Skrajšana firma: MAXI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.306,092.000 SIT
Ustanovitelji: Emona - Maximarket,
d.o.o., Emona VPS, d.o.o., Skupina Emona - Poslovni sistem in družbeniki po priloženem, izstop 25. 4. 1997, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložek
126.452 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
126.452 SIT, Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
453.788 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložek 248,952.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložek 308,860.000
SIT, in dosedanji lastniki, vložek
41,588.000 SIT, vstopili 25. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Podreberšek Darko, Ljubljana, Maistrova ulica 4, razrešen in ponovno imenovan 25. 4.
1997; kot začasni generalni direktor zastopa družba brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ostroško Marjan, Lavrač Franci, Crnkovič Slavica, Birkelbach Darja in Ukmar Miro, vstopili 25. 4.
1997.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejav-
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nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1930 Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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kožami, usnjem; 5130 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5140 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5220 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 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, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah z živili; 5230 Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5240 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno 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 trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5270 Popravila izdelkov
široke porabe; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5550 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 726 Druge računalniške dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi
soglasja
Agencije
št.
LPS
01268/01182-1997/DD z dne 2. 9. 1997.
Rg-212031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00231 z dne 22. 5. 1996 pri subjektu
vpisa EKO - APIS, podjetje za ekonomiko
in čebelarjenje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trnovčeva 1, 1210 Ljubljana - Šentvid,
pod vložno št. 1/19596/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družb FOCUS, CARPO in VIDENA k družbi EKO
APIS, d.o.o., spremembo ustanoviteljev in
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5664225

Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelji: Meglič Milan, Gozd Martuljek, Jezerci 7, vstop 8. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT; Meglič Marija, Ljubljana,
Trnovčeva 1, vstop 28. 12. 1994, vložek
8.000 SIT; Podgoršek Katarina, Ljubljana,
Ptujska 1/a, vstop 28. 12. 1994, vložek
2.000 SIT, in Podgoršek Janez, Ljubljana,
Ptujska 1/a, vstop 28. 12. 1994, vložek
8.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Pripojitev FOCUS – podjetje za fotografske in trgovske storitve, d.o.o., Ljubljana,
(št. vl. 1/8925/00); CAPRO – podjetje za
avtoservis in trgovske storitve, d.o.o., Vodice nad Ljubljano (vl. št. 1/17843/00) in
VIDENA, podjetje za obdelavo podatkov in
finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana (vl. št.
1/16665/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 28. 12. 1994.

MARIBOR
Rg-201656
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01992 z dne 7. 1.
1998 pri subjektu vpisa SEKAR, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Krčevinska 42, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08212/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5781175
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod G 52. 488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom; pod J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-202723
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01580 z dne 9. 2.
1998 pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA-TRGOVINA, trgovina na debelo, drob-
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no in storitve, d.o.o., sedež: Vetrinjska
ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5536499
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo 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 stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6010 Železniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Dejavnost, izbrisana 9. 2. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pod K 74.60 sme družba opravljati samo dejavnost varovanja.
Rg-202748
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00065 z dne 27. 2.
1998 pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA-TRGOVINA, trgovina na debelo, drobno in storitve, d.o.o., sedež: Vetrinjska
ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5536499
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kokalj Andrej, razrešen 20. 12.
1997; direktor Cmok Drago, Celje, Veselova 12, imenovan 20. 12. 1997, zastopa
družbo za določen čas.
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Rg-207009
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00405 z dne 3. 6.
1998 pri subjektu vpisa ANUBIS, trgovina
in storitve, d.o.o, sedež: Razlagova 9/I,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/08634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov, tipa
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5783640
Ustanovitelj: Granda Darija, izstop 9. 3.
1998; Granda Aleksander, Rače, Ješenca
2, vstop 30. 6. 1993, vložek 1,634.174
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Granda Darija, razrešena 9. 3.
1998; Granda Aleksander, razrešen 9. 3.
1998 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-207064
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00049 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa KERAMIČARSTVO
IN PEČARSTVO, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Cesta zmage 13,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 5094593
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, izstpil 17. 7. 1997,
in Štumberger Viljem izstopil 6. 11. 1996;
Triglav PID, za Štajersko in Koroško, d.d.,
Celje, Mariborska 1, vstopil 17. 7. 1997,
vložil 3,237.000 SIT, PLOD PID, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 16/II, vstopil 20. 12.
1996, vložil 6,474.000 SIT; Štumberger
Marija, Spodnji Duplek, Dvorjane 14/c,
vstopila 6. 11. 1996, vložila 440.000 SIT,
in Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstopila 5. 7. 1996, vložila 5,166.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-208266
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00720 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa TIBEX ZUPANIČ,
trgovina, inženiring, biro storitve, zunanja trgovina, d.n.o., sedež: Prušnikova
40, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in dejavnosti
ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5681693
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljeviča Marka 14
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,

letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-208282
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01940 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA RUŠE-INŽENIRING, podjetje za projektiranje in izvajanje svetovalnega in
izvajalskega inženiringa, d.o.o., sedež:
Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše, pod
vložno št. 1/03719/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, omejitev zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5478804
Skrajšana firma: TDR INŽENIRING,
d.o.o.
Ustanovitelji: Tovarna dušika Ruše, metalurško kemična industrija, d.o.o., izstopila
24. 6. 1997; Navršnik Anton in Navršnik
Aleš, oba iz Ruš, Falska cesta 30, vložila po
3.030.455,25 SIT, ter Vlajcic Todor,
Duiburg, 47259 Nemčija, Kissingerstrasse
3, vložil 6,060.910,50 SIT – vstopili 24. 6.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Navršnik Anton, ki od 16. 10. 1997
zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Navršnik Aleš, imenovan 17. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 6521
Finančni zakup (leasing); 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost izbrisana 29. 6. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-208288
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00837 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa GRADBENI
SERVIS, gradbeno podjetje, d.o.o, sedež:
Ulica pohorskega bataljona 30, 2310
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Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep sodišča o začetku stečaja,
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5067383
Firma: GRADBENI SERVIS, gradbeno
podjetje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: GRADBENI SERVIS,
d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kodrič Milan, razrešen 15. 6. 1998;
stečajna upraviteljica Jaki Majda, Maribor,
Koroška cesta 75, imenovana 15. 6. 1998.
Dne 29. 6. 1998 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 29/97 z dne 15. 6. 1998.
Rg-208744
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00598 z dne 13. 8.
1998 pri subjektu vpisa STRADNER &
KONIČEK, družba za trgovino, storitve
in zastopanje, d.o.o., sedež: Prešernova
ulica 1/I, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09608/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, zastopnikov, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5901464
Firma: KONIČEK, družba za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KONIČEK, d.o.o.
Ustanovitelj: Stradner & Konicek Vermogensverwaltungs, GmbH, Lebring 8403, Avstrija, Philipstrasse 2, izstop 20. 7. 1998;
Veltruski Jenka, Maribor, Šarhova ulica 105,
vstop 20. 7. 1998, vložek 1,556.193,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stradner Michael, razrešen 20. 7.
1998; Koniček Marjan, Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, razrešen kot prokurist 20. 7.
1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-208750
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00981 z dne 3. 8.
1998 pod vložno št. 1/10453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1317105
Firma: PEROSA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PEROSA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gajštova ulica 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Habjanič Robert, vložil
1,680.000 SIT, in Juršič Habjanič Aleksandra, vložila 420.000 SIT, oba iz Maribora,
Gajštova ulica 14, vstopila 9. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Habjanič Robert, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokuristka Juršič Habjanič
Aleksandra, imenovana 9. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-210108
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01968 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA RUŠE, računovodski in finančni servis, podjetje za opravljanje računovodskih in finančnih storitev, d.o.o., sedež:
Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše, pod
vložno št. 1/08965/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti, naslova zastopnice,
omejitev zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5813298
Firma: TDR RAFISE, podjetje za opravljanje računovodskih in finančnih storitev, d.o.o.
Ustanoviteljica: Tovarna dušika Ruše,
Metalurško kemična industrija, d.o.o., Ruše, Tovarniška cesta 51, izstop 11. 11.
1997; Marko Bernarda, Maribor, Ulica heroja Šlandra 11, vstop 11. 11. 1997, vložek 2,473.949 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Marko Bernarda, ki od 11. 11.
1997 zasotpa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210113
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00912 z dne 9. 9.
1998 pod vložno št. 1/10483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1316621
Firma: ASTEROID, družba za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTEROID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Zvezna ulica 47
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hohnjec Zlatko, Maribor,
Užiška ulica 23, vstop 3. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Hohnjec Zlatko in Hohnjec Živana,
oba iz Maribora, Užiška ulica 23, imenovana 3. 6. 1998, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvod-
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nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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 prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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.; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440

Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pod O 92.711 sme družba opravljati
samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.
Rg-210115
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00891 z dne 8. 9.
1998 pri subjektu vpisa ERGRE, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, posredovanje
in storitve, d.o.o., sedež: Obrežna 145,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/03033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5456240
Firma: ERGRE, ekonomsko poslovne
storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 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 prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pod J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
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Rg-210116
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00769 z dne 9. 9.
1998 pri subjektu vpisa CASTECH, inštitut za nove tehnologije, d.o.o, sedež: Pod
Gradiščem 24, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/07358/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5785073
Ustanovitelja: Prajnc Šarler Minka, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 18, vstop 8. 4.
1992, vložek 1,159.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šarler Božidar, izstop 11. 5.
1998.
Rg-210119
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00925 z dne 10. 9.
1998 pri subjektu vpisa VAREN, podjetje
za inženiring, racionalizacijo investicij
in varčevanje energije, d.o.o., sedež: Ulica Slave Klavore 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5349583
Ustanovitelj: Roš Peter, Maribor, Gospejna 14, vstop 1. 1. 1992, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerman Viljen, izstop 5. 6. 1998.
Rg-210120
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01250 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa VAREN, podjetje
za inženiring, racionalizacijo investicij
in varčevanje energije, d.o.o., sedež: Ulica Slave Klavore 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev vpisa s SKD s temile podatki:
Matična št.: 5349583
Firma: VAREN, družba za inženiring,
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: 2000 Maribor, Tomšičeva ulica 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lubej Marko, Orehova
vas-Slivnica, Nad motokrosom 24 – Radizel, vstop 2. 7. 1998, vložek 1,400.000
SIT, in Krmpotič Damijan, Maribor, Ulica
heroja Šlandra 13, vstop 28. 8. 1997, vložek 700.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata; Roš Peter, izstop 2. 7. 1998, in
Krmpotič Ivan, izstop 28. 8. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lubej Marko, imenovan 2. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Roš
Peter in prokurist Jerman Viljem, razrešena
2. 7. 1998, ter prokurist Krmpotič Ivan, razrešen 28. 8.1997.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
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la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina 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
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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-

ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-210121
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00841 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE MARIBOR, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., sedež: Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme, dejavnosti, članov nadzornega sveta in statuta ter
nov mandat zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5143578
Skrajšana firma: CESTNO PODJETJE
MARIBOR, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žinkovič Marija, Maribor, Kosarjeva ulica 37/f, razrešena in ponovno imenovana 17. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kristl Tone, Škofič Janez, Dobaj Gertrud, Korošec Boris in
Fošt Jožef, izstopili 17. 4. 1998; Šegan Jasna, izstopila in ponovno vstopila 17. 4.
1998, ter Trglec Srečko, Lobnik Peter, Čavka Maksim, Brglez Sonja in Maček Bojan,
vstopili 17. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet.
Rg-210122
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00370 z dne 11. 9.
1998 pod vložno št. 1/00857/36 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev inštituta s temile podatki:
Matična št.: 5089638045
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Inštitut za močnostno
elektrotehniko
Pravnoorg. oblika: organizacijska enota
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 11. 4. 1998,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hribernik Božidar, Maribor, Tomšičeva 23,
imenovan 19. 12. 1997, zastopa inštitut kot
njegov predstojnik.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
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delava; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-210123
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00366 z dne 11. 9.
1998 pod vložno št. 1/00857/37 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev inštituta s temile podatki:
Matična št.: 5089638041
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Inštitut za informatiko
Pravnoorg. oblika: organizacijska enota
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 11. 4. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rozman Ivan, Maribor, Karla Glaserja 8, imenovan 30. 3. 1998, zastopa inštitut kot njegov
predstojnik.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-210124
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00371 z dne 11. 9.
1998 pod vložno št. 1/00857/38 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev inštituta s temile podatki:
Matična št.: 5089638046
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Inštitut za robotiko
Pravnoorg. oblika: organizacijska enota
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 11. 4. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jezernik Karel, Maribor, Pirnatova 37, imenovan 19. 12. 1997, zastopa inštitut kot njegov predstojnik.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje o računal-
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niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.
Rg-210125
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00368 z dne 11. 9.
1998 pod vložno št. 1/00857/39 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev inštituta s temile podatki:
Matična št.: 5089638043
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Inštitut za avtomatiko
Pravnoorg. oblika: organizacijska enota
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 11. 4. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tovornik Boris, Maribor, Borštnikova 50, imenovan 29. 9. 1997, zastopa inštitut kot njegov predstojnik.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.
Rg-210126
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00369 z dne 11. 9.
1998 pod vložno št. 1/00857/40 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev inštituta s temile podatki:
Matična št.: 5089638044
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Inštitut za računalništvo
Pravnoorg. oblika: organizacijska enota
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova ulica 17
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru, Maribor, Krekova ulica 2, vstop 11. 4. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žumer Viljem, Maribor, Medvedova 39, imenovan 19. 12. 1997, zastopa inštitut kot
njegov predstojnik.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-

ba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.
Rg-210128
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/02118 z dne 14. 9.
1998 pri subjektu vpisa PALFINGER, proizvodnja, d.o.o., sedež: Jaskova 18,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/08710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5785596
Osnovni kapital: 295,050.368 SIT
Ustanovitelj: Palfinger AG, Bergheim/Salzburg, Avstrija, Franc-W-Scherrer
str. 24, vstop 10. 6. 1993, vložek
295,050.368 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-210129
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00777 z dne 10. 9.
1998 pri subjektu vpisa SATJAM, družba
za poslovne storitve, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/10150/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, osnovnega kapitala, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1121367
Firma: SILFIN, družba za poslovne
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SILFIN, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva
ulica 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Magnat, inženiring in ekonomske sanacije, d.o.o., Slovenska Bistrica, Žolgarjeva 6, izstop 4. 5. 1998; Kuharič Jože, Maribor, Tomanova 2, vstop 4. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pipenbaher Jožef, razrešen 1. 6.
1998; direktor Kuharič Jože, imenovan
1. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-210131
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00734 z dne 14. 9.
1998 pri subjektu vpisa Kmetijski zavod
Maribor, p.o., sedež: Vinarska ulica 14,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5129877
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
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in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod K 74.12 ne sme zavod opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
zavod opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210132
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01017 z dne 6. 8.
1998 pri subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03669/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5472784
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 1.
Rg-210136
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00033 z dne 27. 7.
1998 pri subjektu vpisa SKLADIŠČNO
TRANSPORTNI IN TRGOVINSKI CENTER
MARIBOR, d.d., sedež: Tržaška cesta 53,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo dejavnosti in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5077079
Osnovni kapital: 1.137,752.000 SIT
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 4521
Splošna gradbena dela.
Rg-210138
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00856 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR, podjetje za zastopanje tujih podjetij, d.o.o., sedež: Partizanska 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05000/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
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zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5568617
Firma:
METALKA
ZASTOPSTVA
SENKANAR, trgovina in storitve, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Navršnik Stanko, razrešen 1. 6.
1998; direktor Hebar Jožef, Maribor, Šarhova ulica 59, imenovan 1. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-210141
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01047 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/10489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1317369
Firma: H.B.A., proizvodnja iz lesa, obdelava in predelava lesa, storitve, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: H.B.A., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova ulica 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bogar Hermina, Maribor,
Moše Pijade 20, vstop 14. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bogar Hermina, imenovana 14. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 4521 Splošna gradbena dela; 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki.
Pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-210142
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01123 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/10490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1323474
Firma: IVM VERMIETUNG, družba za
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IVM VERMIETUNG,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 14,000.000 SIT
Ustanovitelj: Industriewerk Schaffler Ina
– Ingenieurdienst, Gesellschaft mit beschraenkkter Haftung, Herzogenaurach, Nemčija, Industriestrasse 1-3, vstop 17. 8.
1998, vložek 14,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sekereš Albert, Dobrovnik 149, imenovan 17. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-210144
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01092 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa IMPOL, industrija
metalnih polizdelkov, d.d., sedež: Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/00460/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev družbe Impol-orodja, d.o.o., Slovenska Bistrica,
s temile podatki:
Matična št.: 5040736
Dne 29. 9. 1998 se vpiše pripojitev
družbe Impol-orodja, podjetje za projektiranje, svetovanje, izdelavo, obnavljanje in
vzdrževanje orodij, d.o.o., Slovenska Bistri-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ca, Partizanska 38, registrski vložek Rg
1/4893-00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 7. 1998.
Rg-210145
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00604 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD POHORSKEGA
BATALJONA LIMBUŠ, sedež: Šolska ulica 25, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno
št. 1/00139/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča organiziranje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, spremembo
imena zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.:5050421
Firma: VRTEC POHORSKEGA BATALJONA LIMBUŠ
Ustanoviteljici: Mestna občina Maribor,
Maribor, Heroja Staneta 1, in Občina Ruše,
Ruše, Kolodvorska ulica 9, vstopili 19. 11.
1992, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Martinšek Marjeta, Maribor, Kardeljeva 51, razreršena 24. 9. 1998 kot direktorica in imenovana za ravnateljico; direktorica Mithans
Sonja, razrešena 24. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev, ki jih zagotavlja za
izvajanje javne službe s 16. členom odloka.
Rg-210146
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01131 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/1048800 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1323962
Firma: ACOT MODELNA ORODJA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška 23
Osnovni kapital: 34,000.000 SIT
Ustanovitelj: ACMA Technologies PTE
LTD, Singapore 2261, Singapore, 17 Jurong Port Road, vstop 13. 7. 1998, vložek
34,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Thorne Tony Martin Saunderton, 30
Sauderton Lane, in prokurist Lobnik Franc,
Hoče, Krožna pot 9, imenovana 13. 7.
1998.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 28620
Proizvodnja drugega orodja.
Rg-210147
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01018 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/10491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Ljubljani ter spremembo firme in sedeža s temile podatki:
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Matična št.: 1198335
Firma: LUMAR, stanovanjska zadruga,
z.bo.o., Maribor
Skrajšana firma: LUMAR, z.b.o., Maribor
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgovornosti
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelji: Hren Bojan, Celje, Šercerjeva 24; Lukić Milan, Maribor, Pohorska ulica 41/b, in Zorko Alenka, Dolenja vas 30,
vstopili 23. 6. 1997, vložili po 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lukić Marko, Maribor, Pohorska ulica 41/b, imenovan 23. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela, 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani v
registrskem vložku št. Rg 1/29701-00 s
firmo: Lumar, stanovanjska zadruga, z.b.o.,
Ljubljana, in sedežem: Trg republike 3,
Ljubljana.
Rg-210148
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01180 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/10492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Kranju, spremembo
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenika, naslova družbenika, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5772494
Firma: ALUM, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: ALUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2321 Makole, Mostečno 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Sagadin Jožef, vstopil
6. 12. 1994, vložil 1,932.000 SIT, in Alum,
proizvdonja in trgovina, d.o.o., vstopil 13. 8.
1998, vložil 168.000 SIT, oba iz Makol,
Mostečno 19, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sagadin Jožef, imenovan 6. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-

vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost
penzionov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan na Okrožnem sodišču v Kranju, v registrskem vložku številka Rg 1/4835-00, s
firmo ALUM, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
in s sedežem v Kranju, Benedikova 7/a.
Rg-210149
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00939 z dne 25. 9.
1998 pod št. vložka 1/10487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1316940
Firma: GOMAR INVEST, družba za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GOMAR INVEST,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Košaški dol 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Aleksander, Maribor,
Košaški dol 20, vstop 3. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golob Aleksander, imenovan 3. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
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ki široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina 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
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci; pod
G 51.180 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja in streliva.
Rg-210153
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01293 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa MEDINET, podjetje za računalniške komunikacije, d.o.o.,
sedež: Geršakova 20, 2000 Maribor, pod
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vložno št. 1/09513/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5901430
Dejavnost, vpisana 24. 9 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9900 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-210154
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00607 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa KOMPAS MARIBOR, turistično podjetje, d.o.o., sedež:
Trg svobode 1, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/04359/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5523311
Ustanovitelj: KOMPAS HOLIDAYS, turistično podjetje, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 36, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocmur Janez, Čebular Bogdana in Mlakar Olga, izstopili 19. 3. 1998.
Dejavnost, izbrisana 24. 9. 1998: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 652 Drugo finančno posredništvo; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-210156
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01132 z dne 25. 9.
1998 pri subjektu vpisa ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., sedež: Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5231698
Člani nadzornega sveta: Čučej Žarko,
Varga Aleksander, Zelenič-Marinič Andreja
in Toplak Stanislav, izstopili 5. 8. 1998;
Pšenica Vojko in Mesner Bogomir, izstopila
in ponovno vstopila 5. 8. 1998, ter Špes
Janko, Balažek Anton, Vojsk Stanislav in
Antonič Jože, vstopili 5. 8. 1998.
Rg-210157
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00435 z dne 22. 9.
1998 pri subjektu vpisa ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA, sedež: Maistrova ulica 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča organiziranje javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda, spremembo skrajšanega imena zavoda, imena ustanoviteljice in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5052734
Skrajšana firma: AZM LU MARIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
23. 12. 1997, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Cimerman Melita, Maribor, Gosposvetska cesta 40, imenovana 20. 2.
1995.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja, 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje;
80301 Višješolsko izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanje; 80303
Univerzitetno izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Pod K 74.14 ne sme zavod opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev.
Rg-210159
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00611 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa FRIZERSTVO
MARIBOR, d.d., sedež: Dvorakova 10/č,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5157510
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dne 18. 9. 1998 je bila vpisana predložitev zapisnika 5. skupščine delniške družbe z dne 29. 4. 1998.
Rg-210161
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00880 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa IMPOL, industrija
materialnih polizdelkov, d.d., sedež: Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/00460/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe, sklep
o povečanju osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5040736
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč.
Dne 24. 9. 1998 sta bila vpisana predložitev zapisnika 2. seje skupščine delniške
družbe z dne 23. 6. 1998 in sklep skupščine, da se osnovni kapital poveča za
100,000.000 SIT.
Rg-210162
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00670 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa GRADOM, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., sedež: Ljubljanska 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5343496
Firma: GRADOM, podjetje za obdelavo in montažo naravnega in umetnega
kamna, gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 12,706.485,12 SIT
Ustanovitelja: Brdnik Lidija in Brdnik Rudolf, oba iz Limbuša, Ob Blažovnici 7, vstopila 19. 1. 1990, vložila po 6,353.242,56
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brdnik Rudolf, imenovan 12. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
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Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-210163
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00554 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KAMNICA, p.o., sedež: Vrbanska cesta
93, 2351 Kamnica, pod vložno št.
1/00495/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča organiziranje javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, spremembo imena
zavoda, imena ustanoviteljice, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev vpisa s standardno
klasifiakcijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5086710
Firma: OSNOVNA ŠOLA KAMNICA
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek: 14,451.953 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Zagernik Danilo, Kamnica - Bresternica, Pri šoli 24, imenovan 10. 7. 1998;
Krajnčič Franc, razrešen 8. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne službe skladno z zakonom in odlokom.
Rg-210169
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00983 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa SORTIMA, podjetje za gradbeništvo, inženiring, storitve
in trgovino, d.o.o., sedež: Ribniška 2,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/04021/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5489873
Sedež: 2000 Maribor, Koroška cesta
118
Osnovni kapital: 15,032.000 SIT
Ustanovitelja: Ademović Gorazd, Lenart
v Slovenskih Goricah, Lormanje 4, vstopil
15. 4. 1991, in Jeler Samo, Maribor, Lavričeva ulica 16, vstopil 15. 2. 1998, vložila
po 7,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-210170
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01193 z dne 30. 9.
1998 pod št. vložka 1/10496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža

iz Okrožnega sodišča v Celju, spremembo
firme, sedeža, poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5598265
Firma: AVEC, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Vodovnikova ulica – ind. cona
Osnovni kapital: 2,277.000 SIT
Ustanovitelja: Kladnik Zoran, Slovenske
Konjice, Slomškova ulica 20, vstop 15. 12.
1990, vložek 910.800 SIT, in Dornik Adela, Slovenske Konjice, Novo Tepanje 17,
vstop 27. 12. 1994, vložek 1,366.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, poblaščena za zastopanje: direktor Kladnik Zoran, imenovan 15. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 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; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan na Okrožnem sodišču v Celju v registrskem vložku št. Rg 1/2424-00 s firmo
Avec, proizvodnja opažnih elementov iz plastičnih mas, d.o.o., in sedežem v Slovenskih Konjicah, Slomškova 20.
Rg-210173
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00796 z dne 22. 9.
1998 pri subjektu vpisa VEČER, časopisno založniško podjetje, d.d., sedež: Svetozarevska ulica 14, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01737/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5048362
Dejavnost, izbrisana 22. 9. 1998: 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v

Stran

7740 / Št. 87-90 / 28. 12. 1998

drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovlnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami, 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje športne opreme; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-210172
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01149 z dne 22. 9.
1998 pri subjektu vpisa STANINVEST, organizacija za stanovanjsko gospodarstvo in investitorski inženiring, p.o.,
sedež: Grajska ulica 7, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5067677
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva 19
Rg-210175
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01062 z dne 22. 9.
1998 pod št. vložka 1/10355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1270494
Firma: LL TRUST, upravljanje s komanditnimi družbami, d.o.o.
Skrajšana firma: LL TRUST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ferlan Alojz, Maribor, Hrenova ulica 16, in Ivanjko Leo, Maribor, Prešernova ulica 34, vstopila 9. 3. 1998, vložila po 25,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Ferlan Alojz in Ivanjko Leo, imenovana 9. 3. 1998, vsak od njiju o vseh sklepih
odloča in deluje skupaj z drugim direktorjem.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing), 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Pod J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210176
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01144 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa MTB GRADNJE IN
OPREMA, podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Meljska
cesta 36, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št. 1300865
Sedež: 2000 Maribor, Vetrinjska 14
Rg-210177
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00245 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BAVARIA WOLLTEX COMPANY, trgovanje, izvoz-uvoz, d.o.o., sedež:
Ulica kneza Koclja 14, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe BAVARIA
INDUSTRIES, d.o.o., Maribor, spremembo
sedeža, družbenika, poslovnega deleža, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5531969
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Zidanškova 17
Ustanovitelja: Rotar Martina, Središče ob
Dravi, Obrež 95, vstopila 14. 12. 1994, in
Žunkovič Igor, Središče ob Dravi, Grabe
21, vstopil 17. 12. 1997 – vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rotar Martina, razrešena 16. 1.
1998; direktorica Mišič Mira, Slovenska Bistrica, Jamova 2, imenovana 16. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dne 15. 9. 1998 se vpiše pripojitev
družbe BAVARIA INDUSTRIES, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Zgornja Polskava, Zidanškova ulica 17, registrski vložek
1/9074-00, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 24. 12. 1997.
Rg-210183
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00549 z dne 21. 9.
1998 pri subjektu vpisa KRS – KABELSKO
RAZDELILNI SISTEM TABOR, delniška
družba, sedež: Kardeljeva cesta 70,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/07798/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5733073
Člani nadzornega sveta: Kumperščak
Bojan, Pihler Jože, Ornik Miran, Starčevič
Ivan in Kolbl Anton, izstopili in ponovno vstopili 16. 4. 1998.

Dne 17. 9. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 6. redne skupščine delniške družbe z dne 16. 4. 1998.
Rg-210188
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01200 z dne 16. 9.
1998 pri subjektu vpisa PROPLUS, inženiring, projektiranje, d.o.o., sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05575/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št. 5608899
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Bračiča 16
Rg-210195
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01012 z dne 3. 9.
1998 pri subjektu vpisa ARITOURS, turizem, storitve in posredovanje, d.o.o., sedež: Glavni trg 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02966/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št. 5424780
Sedež: 2000 Maribor, Slomškov trg 7
Rg-210196
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00842 z dne 3. 9.
1998 pod št. vložka 1/10481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št. 1306359
Firma: ZAVOD ZA ŠPORT, Slovenska
Bistrica
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Partizanska 35
Ustanoviteljica: Občina Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, vstop 17. 3. 1998, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ostruh Vlado, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva ulica 48, imenovan 24. 4. 1998,
zastopa zavod kot v.d. direktorja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod K 7 4.120 ne sme zavod opravljati
revizijske dejavnosti.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda do višine vsakoletnih proračunskih
sredstev za delovanje zavoda.
Rg-210197
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00890 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa FBS, foto-biro, ser-
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vis in trgovina, d.o.o., sedež: Koroška cesta 43, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05759/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št. 5640628
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 86
Rg-210198
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00986 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa FAMOS, oblikovanje, izdelava in popravila nakita, posredništvo, trgovina, d.o.o., sedež: Pod izviri
7, 2341 Limbuš, pod vložno št.
1/05791/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5617006
Ustanovitelja: Stonič Marija, izstop 15. 6.
1998; Stonič Samo, Limbuš, Pod izviri 7,
vstop 15. 6. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Stonič Marija, razrešena 15. 6.
1998; direktor Stonič Samo, imenovan
15. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-210199
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00790 z dne 2. 9.
1998 pri subjektu vpisa BAUMULLER MARIBOR, družba za proizvodnjo, popravilo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Linhartova ulica 11, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10316/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 1214969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mrkela Dušan, razrešen 22. 4. 1998;
direktor Mendaš Milan, Maribor, Slovenska
ulica 35, imenovan 22. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-210200
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01102 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa TRIMPEKS, družba za trgovino, storitve in posredništvo,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 9, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5332311
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 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 prodajaln; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7481 Fotografska dejavnost.
Rg-210201
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01065 z dne 4. 9.
1998 pod št. vložka 1/10482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št. 1317393
Firma: GRIČNIK, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: GRIČNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2341 Pekre-Limbuš, Bezjakova ulica 65
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gričnik Primož, Pekre-Limbuš, Bezjakova ulica 65, vstop 23. 7. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gričnik Primož, imenovan 23. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini 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 drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge 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 diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva.
Rg-210203
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01021 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa MT ŠPEDICIJA,
družba za špedicijo v mednarodnem in
notranjem prometu, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 53, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09773/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št. 5929504
Ustanovitelja: Rampre Jožica, izstop
14. 7. 1998; Rampre Matija, Cirkovce 1/h,
vstop 14. 7. 1998, vložek 1,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-210208
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00999 z dne 4. 9.
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1998 pri subjektu vpisa BONAMY-ANTE
BILIĆ IN DRUGI, turizem in gostinstvo,
d.n.o., sedež: Cankarjeva 10, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št. 5980976
Sedež: 2000 Maribor, Pobreška cesta 20
Rg-210209
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00364 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa TELE 59, družba
za audio in vizuelno komunikacijo,
d.o.o., sedež: Meljska cesta 34, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06087/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št. 5636906
Ustanovitelj: CME MEDIA ENTERPRISES B.V., Amesterdam 1017 PS, Nizozemska, Leidseplein 29, izstop 16. 7. 1997;
CME SLOVENIA B.V., Amsterdam 1017
DG, Nizozemska, Nieuwe Spiegelstraat 26,
vstop 16. 7. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-210212
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00278 z dne 4. 9.
1998 pri subjektu vpisa FINESA, podjetje
za gradbeništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Močna 51, 2231 Pernica,
pod vložno št. 1/02498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5395143
Osnovni kapital: 5,123.000 SIT
Ustanovitelj: Vogrinčič Karl, Pernica,
Močna 51, vstop 11. 2. 1998, vložek
3,096.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini 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 drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in

napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-210821
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01198 z dne 8. 10.
1998 pri subjektu vpisa BELATRIX trgovinsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: K cerkvi 10, 2312 Orehova vas-Slivnica, pod vložno št. 1/03067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, priimka in naslova družbenice in zastopnice, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5451485
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Špur Slavica, Orehova
vas, K cerkvi 10 – Slivnica, vstop 15. 10.
1990, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Špur Slavica, imenovana 15. 10.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.
Pod G 52.488 se dopiše: razen z orožjem in strelivom.
Rg-210855
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00731 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa TRASIKO, podjetje za transportne, trgovinske in turistične storitve, d.o.o., sedež: Ulica Arnolda
Tovornika 11, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08149/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5759129
Firma: TRASIKO, transportne, založniške in izobraževalne storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6024
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Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-210868
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01351 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa ING BIRO, podjetje za konzalting storitve v investicijski
graditvi – investicijski inženiring, birotehnični inženiring, transport in trženje,
d.o.o., sedež: Slatinski dol 16, 2201
Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/01124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5304407
Firma: ING BIRO, storitve in trgovina,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Karner Jožef in Karner Marija, oba iz Zgornje Kungote, Slatinski dol
16, vstopila 15. 12. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Karner Marija, razrešena 13. 10. 1998 kot
družbenica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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 objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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 Izposo-

janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 9003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9005 Druge storitve javne higiene; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-210873
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00881 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa FREUDENBERG
GOSPODINJSKI PROIZVODI, d.o.o., sedež: Šentiljska cesta 42, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št. 1123157
Osnovni kapital: 70,000.000 SIT
Ustanovitelj: FREUDENBERG HAUSHALTSPRODUKTE VERWALTUNGS GMBH,
Weinheim 69465, Nemčija, vstop 14. 2.
1997, vložek 70,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

MURSKA SOBOTA
Rg-208402
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00256 z dne 30. 6.
1998 pod št. vložka 1/02362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1305751
Firma: FEN-KONTROLES, trgovina z
lesnimi izdelki, d.o.o.
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Skrajšana firma: FEN-KONTROLES,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9201 Puconci, Vaneča 53b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Neumeyer Alexander,
München, ZRN, Nymphenburgerstrasse
62, vstop 4. 6. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Neumeyer Alexander, imenovan 4. 6.
1998, kot prvi poslovodja zastopa družbo
samostojno, posamično in brez omejitev;
direktorica Visser Martina, Puconci, Vaneča 53b, imenovana 4. 6. 1998, kot drugi
poslovodja zastopa družbo z omejitvijo, da
potrebuje za sklepanje vsakega pravnega
posla pismeno soglasje prvega poslovodje.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7415 Upravljanje s holding družbami.
Rg-208404
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00702 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa TRIOTEHNA,
export – import – inženiring – trgovina
Lendava, d.o.o., sedež: Kolodvorska 14,
9220
Lendava,
pod
vložno
št.
1/00483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5371139
Sedež: 9220 Lendava, Kolodvorska 14
Ustanovitelja: Feher Štefanija, Lendava,
Kolodvorska 14, vstop 7. 3. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Feher Jožef st., izstop 27. 9. 1996; Feher
Jože ml., Lendava, Kolodvorska 14, vstop
7. 3. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Feher Jožef st., razrešen 27. 9.
1996.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredni-štvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 71402 Dejavnost videotek.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13, pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja le posle menjalnice.
Rg-208405
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00280 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa KUPLEN, podjetje
za gostinstvo in turizem, Radenci, d.o.o.,
sedež: Panonska cesta 1, 9252 Radenci, pod vložno št. 1/01872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št. 5756928
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 6023
Drug kopenski potniški promet; 71401 Izposojanje športne opreme; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov.
Rg-208406
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00256 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa NERER – TRANS,
Transportno podjetje, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Trg svobode 11, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01257/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št. 5578981
Firma: NERER – TRANS, Transportno
podjetje, Gornja Radgona, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kurbus Milan, Gornja Radgona, Trg
svobode 11, imenovan 21. 4. 1997,.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Rg-208408
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00124 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO MURSKA SOBOTA,
d.d., sedež: Ul. arh. Novaka 17, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00169/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št. 5151325
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klepec Julijan, razrešen 12. 3. 1998;
direktor Ivanič Tomi, Murska Sobota, Cvetna 26, imenovan 12. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-208409
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00265 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKA BANKA, d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, sedež: Trg
zmage 7, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00164/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta banke z
dne 28. 5. 1998, spremembo skrajšane firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5026130
Skrajšana firma: Pomurska banka, d.d.,
skupina NLB
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.
Rg-208412
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00534 z dne 23. 6.
1998 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI
BIRO-INŽENIRING, d.o.o., sedež: Štefana Kovača ulica 28, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo poslovodje – direktorja in člana nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št. 5066174
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Halb Janko, razrešen 30. 9. 1997;
direktor Kramar Franc, Murska Sobota,
Sončna ulica 36, imenovan 1. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kramar Franc,
izstop 29. 9. 1997 ter Felkar Alojz, vstop
29. 9. 1997.
Rg-208413
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00220 z dne 23. 6.
1998 pri subjektu vpisa VRTNARSTVO,
družba za pridelovanje in promet sadik,
cvetja, vrtnarskih potrebščin, načrtovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, d.o.o., sedež: Kopališka 2b, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00242/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
pooblastil poslovodje s temile podatki:
Matična št. 5067944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šiftar Aleksander, Murska Sobota,
Naselje ljudske pravice 21, razrešen 11. 4.
1997 in imenovan za direktorja, ki kot poslovodja lahko najame kredite v skupni vrednosti do 10% revaloriziranega osnovnega
kapitala družbe in lahko odtuji in obremeni
nepremičnine samo v soglasju z nadzornim
svetom.
Rg-208414
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00230 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa JESKO, podjetje
za proizvodnjo kisa Radomerje, d.o.o.,
sedež: Radomerje 9, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti,
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov ter
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5621780
Sedež: 9240 Ljutomer, Radomerje 9
Osnovni kapital: 2,153.018 SIT
Ustanovitelja: Graf Andrej, Ljutomer, Radomerje 8, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,076.509 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavlič Marijana, Ljutomer, Ulica Ante Trstenjaka 16, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,076.509, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko predelavo; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti.
Rg-208416
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00684 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa POMGRAD – NIZKOGRADNJE, Splošno gradbeno podjetje Murska Sobota, d.o.o., sedež: Bakovska c., 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01468/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, firme ustanovitelja, pooblastil direktorja,
dopolnitev in uskladitev dejavnosti ter sprejem akta družbe s temile podatki:
Matična št. 5625157
Firma: POMGRAD – NIZKOGRADNJE,
Splošno gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SGP POMGRAD – NIZKOGRADNJE, d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Bakovska cesta 33
Ustanovitelj: SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POMGRAD MURSKA SOBOTA,
d.d., Murska Sobota, Štefana Kovača 10,
vstop 9. 6. 1992, vložek 19,233.018,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kalazič Jozo, Murska Sobota, Ulica
Staneta Rozmana 2, razrešen 23. 6. 1998
in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje predhodno soglasje prokurista, če ta ni imenovan pa soglasje uprave ustanovitelja, za izvedbo naslednjih poslov: za sklepanje vseh
pravnih poslov, katerih vrednost presega
1,000.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla; za odločanje o investicijah,
najemanju in dajanju kreditov, katerih vrednost presega 300.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla; za odtujevanje
ali kakršnokoli obremenjevanje nepremičnin v lasti družbe; za ustanavljanje, sodelovanje kot družbenik in nakup ter prodajo
poslovnih deležev v gospodarskih družbah
in drugih pravnih osebah po zakonu.
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz

betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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 kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
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7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208420
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00581 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE
MORAVSKE TOPLICE, d.d., sedež: Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, pod
vložno št. 1/00447/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5213622
Član nadzornega sveta: Kolman Dragomir, vstop 30. 5. 1997.
Rg-208421
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00171 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE
MORAVSKE TOPLICE, d.d., sedež: Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, pod
vložno št. 1/00447/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5213622
Člani nadzornega sveta: Tibaut Matija,
izstop 4. 11. 1997 ter Šebjanič Stanislav,
vstop 4. 11. 1997.
Rg-208424
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00136 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet in delavnice, d.d., sedež: Industrijska 1, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/00979/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta delniške družbe z dne 23. 6. 1997 s temile podatki:
Matična št. 5500265.
Rg-208425
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00117 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa ELEKTROMATERIAL, Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, delniška družba, sedež: Kolodvorska 8,
9220
Lendava,
pod
vložno
št.
1/00279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št. 5041805
Člani nadzornega sveta: Muhvič Srečko,
izstop 6. 2. 1998 ter Fehr Katica, vstop
6. 2. 1998.
Rg-208426
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00562 z dne 7. 7.
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1998 pri subjektu vpisa MALVA, družba za
blagovno finančne posle, d.o.o., sedež:
Lendavska ulica 11, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/02258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in poslovodje (direktorja) s temile podatki:
Matična št. 5971870
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Marolt Boštjan, Celje, Stegenškova ulica 2, vstop 16. 10. 1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marolt Boštjan, imenovan 16. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa.
Rg-208427
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00592 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa DISKONT – UNIVERZAL, na veliko in malo, Križevci,
d.o.o., sedež: Križevci pri Ljutomeru 136,
9242 Križevci pri Ljutomeru, pod vložno
št. 1/00353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta s temile podatki:
Matična št. 5313759
Sedež: 9242 Križevci pri Ljutomeru,
Križevci pri Ljutomeru 136
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini 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 drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z 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 surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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 diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orožjem in pri dejavnosti pod šifro 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208428
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00252 z dne 7. 7. 1998
pod št. vložka 1/02364/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1305905
Firma: BDF MOTORSPORT, trgovina
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma. BDF MOTORSPORT,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Rakičan, Cankarjeva 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Frumen Beat, Murska Sobota, Staneta Rozmana 14, vstop 22. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Frumen Beat, imenovan 22. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Frumen Teodor, Murska Sobota, Staneta Rozmana 14, imenovan 22. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
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nja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini 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 drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z 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
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-

skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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 prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
pa družba opravlja samo posle menjalnice
in zastavljalnice.
Rg-208431
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00289 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa PRAŠIČEREJA
PODGRAD, d.d., sedež: Podgrad št. 38,
9250
Podgrad,
pod
vložno
št.
1/00698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine
d.d. z dne 24. 11. 1997, spremembo statuta z dne 24. 11. 1997 in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5458854
Člani nadzornega sveta: Bračič Cvetka,
Breznik Jožica in Grah Marjan, izstopili
24. 11. 1997 ter Žužek Rajko in Lorenčič
Matjaž, vstopila 24. 11. 1997 in Rakar Dušan, vstopil 7. 10. 1997.
Rg-208434
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00311 z dne 28. 7. 1998
pod št. vložka 1/02367/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št. 1317024
Firma: IZOTEHNIKA, montaža, izolacije in inštalacije, d.o.o.
Skrajšana firma: IZOTEHNIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Industrijska ulica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Schille Peter, Aschau, Nemčija, Gruner Weg 26, vstop 6. 7. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Schille Peter, imenovan 6. 7. 1998, zastopa in predstavlja družbo samostojno, posamično in brez omejitev; direktorica Schille
Danica, Pekre, Aleševa ulica 21, imenovana
6. 7. 1998, zastopa in predstavlja družbo,
vendar mora imeti za sklenitev vseh pravnih
poslov pismeno soglasje prvega direktorja.
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini 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 drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
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Rg-208435
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00356 z dne 4. 8.
1998 pri subjektu vpisa REGAL – Trgovina, d.o.o., sedež: Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02082/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5857350
Dejavnost, vpisana 4. 8. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0510 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve.
Rg-208436
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00083 z dne 28. 7.
1998 pri subjektu vpisa REGAL – Trgovina, d.o.o., sedež: Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02082/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala
družbe in prečiščeno besedilo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5857350
Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelji: INTERING, Inženiring in
konsalting, d.o.o., Murska Sobota, Cankarjeva 86, vstop 27. 6. 1994, vložek
5,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Urankar Drago, in Urankar Nada, oba
Laško, Pot na grad št. 4, vstopila 27. 6.
1994, vložila po 2,875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-208439
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00079 z dne 14. 7.
1998 pod št. vložka 1/02365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1274287
Firma: M.N.S., hlevska oprema, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9253 Apače, Stogovci 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Niederl Gunter, Gnas, Avstrija, Obergnas 12, vstop 19. 6. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Niederl Gunter, imenovan 19. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Župec Bogomir, Apače, Stogovci 4,
imenovan 19. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina na de-

belo z žiti, semeni in krmo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem.
Rg-208438
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00324 z dne 17. 7.
1998 pri subjektu vpisa VB LINE, podjetje
za trgovsko, gostinsko-turistično, storitveno in proizvodno dejavnost, d.o.o., sedež: Lendavska 64, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št. 5391245
Sedež: 9000 Murska Sobota, Grajska
ulica 1a.
Rg-208440
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00131 z dne 17. 7.
1998 pod št. vložka 1/02360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1215108
Firma: AGROOKTAN, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROOKTAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Noršinska ulica 3
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kadiš Darja, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 1, vstop 19. 6. 1998,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kadiš Matevž, Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 1, imenovan 19. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Kadiš Darja, imenovana 19. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
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nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini 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 drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z 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 surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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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, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo 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 stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno 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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge 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 diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 5155 – Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, družba ne
opravlja trgovine na debelo z razstrelivi; pri
dejavnosti pod šifro 52488 – Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., pa ne trgovine na drobno z orožjem,
strelivi in razstrelivi.
Rg-208441
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00651 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa ŽAR, Gostinstvo,
turizem, elektroservis in trgovina, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Prešernova
42, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5758157
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Prešernova 42
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-208443
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00683 z dne 20. 7.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD – ARMIRANO BETONSKI IZDELKI, Lipovci,
d.o.o., sedež: Lipovci, 9231 Beltinci, pod
vložno št. 1/01469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, firme ustanovitelja, pooblastil direktorja, dopolnitev in uskladitev dejavnosti ter
sprejem akta družbe s temile podatki:
Matična št. 5625173
Firma: POMGRAD – ARMIRANO BETONSKI IZDELKI IN GRADNJE, Splošno
gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SGP POMGRAD – ABI
GRADNJE, d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Štefana Kovača 10
Ustanovitelj: SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POMGRAD MURSKA SOBOTA,
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d.d., Murska Sobota, Štefana Kovača 10,
vstop 9. 6. 1992, vložek 47,562.374,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Temlin Jože, Murska Sobota, Vrtna
ulica 3, razrešen 23. 5. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo brez omejitev, vendar pa potrebuje predhodno soglasje prokurista, če
ta ni imenovan pa soglasje uprave ustanovitelja, za izvedbo naslednjih poslov: za
sklepanje vseh pravnih poslov, katerih vrednost presega 1,000.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla; za odločanje o investicijah, najemanju in dajanju kreditov, katerih vrednost presega 300.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla; za odtujevanje ali kakršnokoli obremenjevanje nepremičnin v lasti družbe; za ustanavljanje, sodelovanje kot družbenik in nakup ter prodajo poslovnih deležev v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah
po zakonu.
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
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govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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 kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 7414 – Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in sodelovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208445
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00287 z dne 23. 6.
1998 pri subjektu vpisa SONIMEX, zunanja trgovina Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01049/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5530903
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Kerenčičeva 2
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;

50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5120 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 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 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 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
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tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno 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 aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 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 diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
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premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 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 bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje družba ne
opravlja revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
pod šifro 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje družba ne opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci; pri dejavnosti pod šifro 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, pa
opravlja družba le dejavnost varovanja.
Rg-208446
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00038 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa K.O.S. ŽAGAR,
Podjetje za knjigovodske in obrtne sto-

ritve Apače, d.o.o., sedež: Apače 11,
9253 Apače, pod vložno št. 1/00997/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sprememba družbene pogodbe in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5630169
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.
Pri dejavnosti pod šifro 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti.
Rg-208448
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00292 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa PRAŠIČEREJSKA
ZADRUGA PODGRAD z.b.o., sedež: Podgrad 38, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 2/00025/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o začetku likvidacijskega postopka opr. št. St 4/98-4 z dne
22. 6. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5642191
Firma: PRAŠIČEREJSKA ZADRUGA
PODGRAD, z.b.o. – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Neudauer Ivan, razrešen 22. 6.
1998 kot predsednik upravnega odbora;
likvidacijski upravitelj Žilavec Miran, Murska
Sobota, Zelena ulica 25, imenovan 22. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-208449
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00173 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa BIRO za inženiring, konsalting, projektiranje in tehnične usluge, Radenci, d.o.o., sedež: Nikole Tesle 14, 9252 Radenci, pod vložno
št. 1/00681/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5412587
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frangež Tomaž, Radenci, Nikole Tesle 14, razrešen 26. 3. 1997 in imenovan
za zastopnika, ki kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Frangež Majda, Radenci, Nikole Tesle 14,
imenovana 26. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.
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Rg-208450
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00214 z dne 2. 7.
1998 pri subjektu vpisa RPC, Razvojni in
podjetniški center Murska Sobota,
d.o.o., sedež: Kocljeva ulica 10, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/02259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
firme s temile podatki:
Matična št.: 5956935
Firma: REGIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA MURA, d.o.o.
Skrajšana firma: RRA MURA, d.o.o.
Rg-208451
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00211 z dne 2. 7.
1998 pod vložno št. 1/02363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303635
Firma: RENATA TRADE, Posredništvo
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RENATA TRADE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9223 Dobrovnik, Radmožanci št. 15
Osnovni kapital: 2,130.528,08 SIT
Ustanoviteljica: Somi Renata, Dobrovnik,
Radmožanci št. 15, vstop 16. 4. 1998, vložek 2,130.528,08 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Somi Renata, imenovana 16. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano kmetijstvo; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5110 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
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za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5156
Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina 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 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 74831 Prevajanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti pod šifro 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-208454
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00256 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa BALVEPT, Podjetje za varstvo pri delu, ekologijo, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Markišavska cesta 3, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02216/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslovnih deležev družbenikov in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5930898
Ustanovitelja: V.E.P.T., Podjetje za varstvo
pri delu, ekologijo, trgovino in proizvodnjo,
Rakičan, d.o.o., Murska Sobota, Rakičan,
Tomšičeva 20, vstop 12. 2. 1996, vložek
300.116,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Balažic Jože, Turnišče, Gomilice 122, vstop
12. 2. 1996, vložek 1,200.465,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 4882/98
Rg-304
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba STOL REZILA, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Kamnik, Ljubljanska 45, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 8. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Stol, industrija pohištva,
d.d., Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 1998
Srg 9677/94
Rg-305
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
STONOGA, podjetje za trgovino, zastopanje in consulting, d.o.o., Ljubljana, Malejeva 19, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 22. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Cvetko Sonja, Malejeva 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Cvetko Sonjo.
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. 12. 1995
Srg 2240/98
Rg-306
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ISKRA TELTIM, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo elektronskih elementov avtomatizacije, Savska c. 3, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/13024/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 4. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je ISKRA TELA, d.d., Proizvodnja elementov za avtomatizacijo, Savska
cesta 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,515.100 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ISKRA TELA, d.d., Proizvodna
elementov za avtomatizacijo, Savska cesta
3, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998
Srg 17716/94
Rg-307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:
ALNA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Samova 11 b, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/15472/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 27. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nataša Jenčič in Aleš
Jenčič, stanujoča v Murglah 175, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1998

SLOVENJ GRADEC
Srg 353/98
Rg-308
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 353/98 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 14. 12. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2814-00, vpiše izbris družbe PETELIN, storitveno podjetje, d.o.o., s sedežem Legen 4, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Petelin Slavko,
Legen 4, Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 12. 1998

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-1/98-2
Ob-9061
Pravila sindikata Sindikata Teracerstvo
– kamnoseštvo, d.o.o., Kopališka 2, sprejeta 26. 1. 1998, se sprejmejo v hrambo
pri oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve Upravne enote
Murska Sobota.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 108.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz
1. točke izreka, postane sindikat pravna
oseba.
Št. 121-15/98-08
Ob-9062
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila organizacije sindikata v Upravni
enoti Kranj, sedež sindikata je Slovenski
trg 1, Kranj.
Pravila o organizaciji sindikata v Upravni
enoti Kranj so z dnem izdaje te odločbe
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 156.

Št. 028-2/98-2
Ob-9109
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzamejo pravila sindikata VIR, v vrtcu Kidričevo, Mladinska 9, 2325 Kidričevo, z nazivom: pravila sindikata zavoda, za sindikat:
Osnovne organizacije sindikata VIR, vrtec Kidričevo, s sedežem: Mladinska 9,
Ptuj, kratica sindikata: Sindikat VIR, vrtec
Kidričevo.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zap. št. 83.
Št. 026-69/98-2
Ob-9110
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzamejo pravila organizacije sindikata območnega Davčnega urada, s sedežem na Ptuju,
Trstenjakova ul. 2, 2250 Ptuj, z nazivom
pravil: pravila organizacije sindikata območnega Davčnega urada s sedežem na
Ptuju, imenom sindikata: Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije – organizacija sindikata DURS – Davčni urad
Ptuj, sedež sindikata: Trstenjakova ul. 2,
2250 Ptuj.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod
zap. št. 82.
Št. 06/02-02400-5/98
Ob-9111
Pravila sindikata z imenom Sindikat
strokovnih delavcev Litostroj, E. I., d.o.o.,
neodvisnost, s sedežem Litostrojska 40,
Ljubljana, se z dnem 19. 11. 1998 hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 148 in zap. matično
številko 1158031.
Št. 06/02-02400-6/98
Ob-9112
Pravila sindikata z imenom Sindikat Bioprod – konfederacija sindikatov 90 Slovenije, s sedežem Stegne 25a, Ljubljana, se z dnem 17. 11. 1998 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 147 in zap. matično
številko 1157981.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 215/98
R-222
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 28. 9. 1998 umrlem Vincencu
Lozarju, sinu Antona, rojenemu 21. 4. 1940
na Ravnah, invalidskemu upokojencu, nazadnje stanujočem na Ravnah št. 7.
Sodišče poziva dediča Marjana Lozarja,
zapustnikovega brata, rojenega 19. 1.
1938, ki je neznanega bivališča, da se priglasi v naslovnem sodišču v roku 1. leta od
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objave tega oklica in na oglasni deski tega
sodišča.
Po poteku tega roka bo sodišče dediču
neznanega bivališča postavilo skrbnika,
opravilo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 12. 1998
D 365/96
R-225
Albert Bembič iz Trsta je dne 21. 7.
1988 umrl.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 1998
D 449/94
R-226
Matej Jerman iz Fijeroge št. 21, je dne
11. 2. 1955 umrl.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 1998
D 44/94
R-227
Josip Hrvatin od Matije iz Manžana št.
10, je dne 22. 5. 1927 umrl.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 1998
D 448/94
R-228
Josip Jerman od Ivana iz Fijeroge št. 20,
je dne 1. 9. 1949 umrl.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 1998
D 414/96
R-229
Vittorio Bembo od Giovannia iz Trsta,
Italije, je dne 15. 4. 1963 umrl.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 1998
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Dražbeni oklici

St 8/96-385
S-528
To sodišče v skladu z določilom 154/II
in III člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžnikom Pionir, Gradbeno industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto – v stečaju, razglaša
dražbeni oklic
Dne 12. 1. 1999 bo ob 13. uri na Okrožnem sodišču v Novem mestu v sobi 118,
javna dražba dela premoženja stečajnega
dolžnika (kompleks nezazidanih stavbnih
zemljišč v k.o. Gor. Straža).
Predmet prodaje na javni dražbi so nepremičnine – parcele, ki so vpisane pri vl.
št. 1460 k.o., Gor. Straža. Vse parcele, ki
so predmet javne dražbe, so v družbenem
planu Občine Novo mesto za obdobje
1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št.
24/86, 15/90 in Ur. l. RS, št. 50/94) opredeljene kot nezazidana stavbna zemljišča.
Zemljišča so bremen prosta in zanje
Mestna občina Novo mesto ne uveljavlja
predkupne
pravice
(potrdilo
št.
466-200/98-14 z dne 9. 7. 1998).
Po urbanistični zasnovi in veljavnem zazidalnem načrtu so na parcelah, vpisanih pri
vl. št. 1460 k.o. Gor. Straža predvidele sekundarne, terciarne in kvartalne dejavnosti
(obrtniška dejavnost, trgovina, skladišča, učne delavnice...).
Naprodaj so parcelne številke:
parc. št.

2075/2
2076/2
2077/2
2078/2
2079/2
2080/2
2080/4
2087/3
2087/6
2090/3
2090/6
2090/7
2091/3
2091/5
2095/3
2223/2
Skupaj

v izmeri

gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
neplodno
gozd
pašnik
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
pot

7087 m2
4336 m2
10488 m2
4420 m2
5023 m2
4705 m2
863 m2
2168 m2
49194 m2
2898 m2
7028 m2
2365 m2
6278 m2
3182 m2
3368 m2
1044 m2
114447 m2

vse vpisane pri vl. št. 1460 k.o. Gor.
Straža.
Predmet dražbe so vse parcele skupaj,
zaradi česar nakup posamezne parcele ni
mogoč.
Lesna masa, ki se nahaja na parcelah,
vpisanih pri vl. št. 1460 k.o. Gor. Straža, ni
predmet prodaje.
Izklicna cena za nepremičnine pri vl. št.
1460 k.o. Gor. Straža znaša skupno
2,430.000 DEM, plačljiva pa je v tolarski
protivrednosti po sredenjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Dražbeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki so državljani

Republike Slovenije. Dražitelji – pravne
osebe morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti izpisek iz sodnega registra,
dražitelji – fizične osebe pa morajo predložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Pooblaščenci, ki bodo zastopali dražitelje, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje in draženje.
Dražitelji morajo najkasneje do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila. Dražitelji morajo dokazilo o vplačani varščini predložiti ob začetku javne dražbe.
Varščina mora biti vplačana na žiro račun
stečajnega dolžnika GIP Pionir, p.o., Novo
mesto – v stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1,
Novo mesto, številka 52100-690-68375, ki
je odprt pri Agenciji RS za plačilni promet,
Podružnica Novo mesto.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v
roku 5 delovnih dni po končani javni dražbi.
Varščina se ne obrestuje.
Uspeli dražitelj je dolžan poleg izlicitirane kupnine stečajnemu dolžniku plačati tudi
stroške prodaje v višini 3% izklicne cene
(oziroma v znesku 72.900 DEM), ki se prištejejo k izlicitirani kupnini, plačljivi pa so v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Izklicna cena se bo na javni dražbi povečevala za znesek 50.000 DEM.
Vsi zneski, navedeni v nemških markah,
so plačljivi v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Uspeli dražitelj mora kupoprodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa skleniti v
roku 8 dni po končani javni dražbi. V primeru, da do sklenitve pogodbe ne pride v
8 dnevnem roku, se šteje, da je kupec od
pogodbe odstopil, zaradi česar se položena varščina zadrži in se kupcu ne vrne.
Uspeli dražitelj lahko izbira med naslednjima načinoma plačila kupnine:
a) kupnino plača v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe;
b) kupnino plača v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, s tem da je dražitelj ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe dolžan predložiti
kot instrument zavarovanja plačila garancijo
prvovrstne banke na prvi poziv za celotni
znesek kupnine, brez možnosti ugovora.
Stečajni dolžnik ima pravico garancijo vnovčiti, če se kupec nahaja s plačilom kupnine
v zamudi.
Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa, plača kupec.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnine, ki so predmet
javne dražbe in se vse kupujejo po načelu
“videno-kupljeno”.
Vsa ostala določila, pomembna za odnose med prodajalcem in kupcem bodo urejena v kupoprodajni pogodbi.
Morebitne dodatne informacije so kupcem na voljo po tel. 068/321-663 in
068/323-797. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 12. 1998
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Oklici o skrbnikih in razpravah

III P 440/98
R-196
To sodišče je po predsednici senata Adi
Košir, v pravdni zadevi tožeče stranke Marka Kržišnika, Glinškova ploščad 14, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Peter Breznik iz
Ljubljane, zoper toženo stranko Jasmino
Perme, Nanoška ulica 9, Ljubljana, zaradi
razveljavitve izjave o priznanju očetovstva, z
dne 20. 6. 1995, na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku dne
2. 11. 1998 sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Valerija Šter, strokovna sodelavka
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 1998
III P 335/95
R-217
To sodišče je po predsedniku senata
sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi
tožeče stranke Ane Zupan, roj. Maren, Gorjupova 1, Mengeš, ki jo zastopa odvetnik
Ivan Markovič iz Ljubljane, proti toženi stranki Alojzu Zupanu, naslov neznan, nazadnje
stanujoč Australija, 9/197 Maribyrnone
Road 3032 Ascotvale Vic, zaradi razveze
zakonske zveze ter postavitve začasnega
zastopnika sklenilo:
razreši se začasna zastopnica Irma Kirin
Zakrajšek.
Na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Alojzu Zupanu, nazadnje stanujoč Australija, 9/197 Maribyrnone Road
3032 Ascotvale Vic, sedaj naslov neznan,
postavlja začasna zastopnica Valerija Šter,
strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki
bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi III P 335/95, vse dokler tožena stranka
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1998
I 98/00010
R-224
To sodišče je po sodniku Kopše Francu
v izvršilni zadevi upnika Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Emil Mozetič iz Nove Gorice, zoper dolžnika Mijatovič Ostoja, Črniče 30, Črniče, zaradi izterjave 3,338.261,80 SIT s pp, dne
22. 6. 1998 sklenilo:
dolžniku Mijatovič Ostoja (zadnji znani
naslov Črniče 30, Črniče) se postavi začasna zastopnica Janja Ipavec, dipl. pravnica,
zaposlena pri Višjem sodišču v Kopru, stanujoča Ajdovščina, Lavričeva 47, ki bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi opr. št.
I 98/00010, vse dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
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bo sporočil tukajšnjemu sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 6. 1998
I P 662/96
R-220
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Tilie, d.d., Seidlova
cesta 5, Novo mesto, zoper toženo stranko
Jankovič Zvonka, Prešernova 31, 1235 Radomlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi
plačila 3,288.872,30 SIT s pp, sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 84. člena ZPP se toženi stranki Jankovič Zvonku, naslov neznan, postavlja začasna zastopnica Dejana Fekonja, strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr.
št. I P 662/96, vse dokler sama ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 1998
III P 438/98
R-233
To sodišče je po sodnici tega sodišča
Adi Košir, v pravdni zadevi tožeče stranke
Iso Askov, Partizanska 30, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Andrej Žabjek iz Ljubljane,
zoper toženo stranko Karmen Pečnik-Askova, Partizanska 30, Ljubljana, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku,
dne 12. 5. 1998 sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Drago Čepon, odvetnik v Ljubljani,
Trubarjeva 41.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1998
P 52/97
R-230
To sodišče je v pravdni zadevi tožečih
strank 1. Slavice Gregorač, 2. Tatjane Gregorač in 3. Bojane Gregorač, vse iz Kranja,
Janeza Puharja 10, ki jih zastopa odvetnik
Igor Trebec iz Postojne, zoper toženi stranki
Antona Šegca iz Postojne, Gregorčičev drevored 17, sedaj neznanega bivališča in Nežo
Alessio iz Trsta, Ulica 30. oktobra 6, sedaj
neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto 500.000 SIT) na temelju določila 4. točke 2. odstavka 84. člena
ZPP, neznanima toženima strankama je postavilo za začasnega zastopnika odvetnico
Vido Andrejašič iz Postojne, Trg padlih borcev 5. Začasni zastopnik se postavlja, ker je
prebivališče toženca neznano, v pravdi pa
nima pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika tožencu pa
bi trajalo predolgo, tako da bi zaradi tega
lahko nastale škodljive posledice za tožnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženca v postopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavilo skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 11. 1998

P 128/98
R-152
To sodišče je na podlagi 4. točke 2. odstavka 84. člena zakona o pravdnem postopku v pravdni zadevi oprav. št. P 128/98
tožeče stranke Ide Kujavec, Kukava 51, ki
jo zastopa odvetnica Milena Prelog iz Maribora, zoper toženo stranko Saharov Aleksandra, ki je neznanega bivališča, zaradi
razveze zakonske zveze, toženi stranki Saharov Aleksandru postavilo začasnega zastopnika Strelec Marjana, stan. Bukovci
160a, strokovnega sodelavca Okrožnega
sodišča na Ptuju. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v pravdnem postopku, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler ne
bo skrbstveni organ sporočil sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 6. 1998

Amortizacije
R-232
Florida, Sport – Fitnes – Beauty, d.o.o.,
Rojska 18d, Domžale, ki jo zastopata Markelj Tatjana in Matjaž, odvetnika v Domžalah, predlaga amortizacijo dveh akceptnih
nalogov z datumom 4. 2. 1997, ter številkama C 8669642 in C 8669643, ki sta bila
izdana nasprotnemu udeležencu Fis Trade,
d.o.o., Na Vasi 18, Sp. Idrija.
Imetnik navedenih akceptnih nalogov se
poziva, da v roku 60 dni od dneva te objave
priglasi Okrajnemu sodišču v Domžalah svoje pravice, sicer se bosta akceptna naloga
izrekla za neveljavne.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 12. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
St 18/97
S-525
To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/97 z dne 10. 12. 1998 ustavilo nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in stečajni postopek nad dolžnikom Findar –
ekonomski inženiring, d.o.o., Izola – v
stečaju, zaključilo.
Terjatve in stvari stečajnega dolžnika se
prenesejo na posamezne upnike, in sicer:
terjatvi do Pingvin, d.o.o., Petrovče, v znesku 63.499,80 SIT s pp in v znesku
732.840 SIT s pp ter znesek 72.000 SIT
iz ŽR dolžnika se prenesejo na upnika HTP
Simonov zaliv, d.d., Izola, terjatve do Trojar & Partner, k.d., Škofja Loka, v znesku
47.250 SIT s pp, Unicar Novak in družbeniki – turistično, prevozno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.n.o., Novo mesto, v
znesku 25.000 SIT s pp, Vispot, d.o.o.,
Maribor, v znesku 126.000 SIT s pp, Rolih
& Rolih, d.o.o., Belsko, v znesku
178.696,10 SIT s pp ter J & M, d.o.o.,
Hruševje 69, Hruševje, v znesku
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74.187,10 SIT s pp se prenesejo na upnika Hmezad Agrina, p.o., Žalec.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 1998
St 82/98
S-526
To sodišče je s sklepom St 82/98 dne
15. 12. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijales, Gozdni in lesni
proizvodi, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 3. 1998 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1998
St 16/95
S-527
To sodišče je dne 14. 12. 1998 pod št.
St 16/95 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Zdravilišče Rogaška – blagovni center,
d.o.o., Rogaška Slatina – v stečaju, se
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 1998
St 11/98-8
S-529
Z dnem 16. 12. 1998 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Labod
N+S, d.n.o., Tomšičeva 11, Murska Sobota.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Štefan Šadl, ekonomist, iz Murske Sobote, Otona Župančiča št. 4.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev po tej
objavi.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 29. 3. 1999 ob 12. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 16. 12. 1998 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 1998
St 11/97-29
S-530
Z dnem 16. 12. 1998 se začne zoper
dolžnika Beltrans, Mednarodna špedicija, d.o.o., Obrtna cona Murska Sobota,
postopek prisilne poravnave.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje dipl. ek. Milan Koren, Boreci 5/f.
Dolžniku Beltrans, Mednarodna špedicija, d.o.o., Obrtna cona Murska Sobota, se
nalaga, da na žiro račun sodišča št.
51900-695-45335 vplača predujem za
stroške postopka v višini 300.000 SIT, v
roku 15 dni.
Upnike dolžnika, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, pozivamo, da v roku 30 dni po objavi
tega oklica, sodišču prijavijo svoje terjatve z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Poravnalni senat v upniški odbor odreja
naslednje upnike:
– SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana;
– DZS Založništvo in trgovina – sektor
veleprodaje, d.d., Ljubljana, Mali trg 6;
– VIB, Mednarodna špedicija, Trgovina
in transport Dolina, d.o.o., Dolina 27;
– ELGO, Razvoj, inženiring, zastopanje
in trgovina Vidonci, d.o.o., Vidonci 16;
– Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d.,
Rakičan, Lendavska 5.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 16. 12. 1998 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 1998
St 70/97
S-531
To sodišče je s sklepom St 70/97 z dne
15. 12. 1998 zavrnilo predlog za prisilno
poravnavo in ustavilo postopek prisilne poravnave ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Italian Shoes Studio, d.o.o.,
Omahnova 21, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman, Maroltova 1, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku,
zato teh terjatev ni potrebno ponovno prijavljati.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 3. 1999 ob 12.45, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1998
St 20/98-20
S-532
To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/98 dne 14. 12. 1998 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom BIMM,

d.o.o., Planina pod Šumikom 5, Šmartno na Pohorju.
Odslej firma glasi BIMM, d.o.o., Planina
pod Šumikom 5, Šmartno na Pohorju – v
stečaju.
Nad dolžnikom se opravi skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, dipl. ek., Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 3. 1999 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 12.
1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 1998
St 3/97
S-533
To sodišče obvešča, da je s sklepom št.
St 3/97 z dne 16. 12. 1998 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
GIT – Karmen, Gostinstvo, igralništvo in
trgovina, d.o.o., Brežice, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 12. 1998
St 18/98
S-534
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom MA-TRI, podjetje za poslovne
usluge in zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Trstenjakova 2, Ptuj, s sklepom opr. št. St
18/98 z dne 17. 12. 1998 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko zoper navedeni sklep
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 12. 1998
St 17/98
S-535
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Eurocateringcenter, podjetje
za trgovino, zastopništvo, posredovanje
in storitve, d.o.o., Aškerčeva ul. 1, Ptuj, s
sklepom opr. št. St 17/98 z dne 17. 12.
1998 začelo stečajni postopek nad dolžnikom in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko zoper navedeni sklep
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 12. 1998
St 84/98
S-536
To sodišče je s sklepom St 84/98 dne
16. 12. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenijales tradex, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 3. 1999 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1998
St 15/97
S-537
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 15/97 sklep z dne 16. 12. 1998:
II. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom
ESO elektrostrojna oprema, d.o.o., Velenje, Preloška cesta 1, Velenje – v stečaju, opr. št. St 15/97, bo dne 20. januarja
1999 ob 10. uri, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 12. 1998
St 26/98
S-538
To sodišče v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom TV 3, Televizijska
dejavnost, d.o.o., Ljubljana-Šentvid,
Štula 23, sporoča, da je Višje sodišče v
Ljubljani s sklepom opr. št. III Cpg 86/98 z
dne 8. 12. 1998 razveljavilo sklep poravnalnega senata opr. št. St 26/98-48 z dne
17. 11. 1998, s katerim je bilo odločeno,
da se postopek prisilne poravnave ustavi in
da se nad dolžnikom po uradni dolžnosti
začne stečajni postopek, dosedanji upravitelj prisilne poravnave Igor Bončina iz Ljubljane pa nadaljuje delo kot stečajni upravitelj.
Glede na to se narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki je določen za dne 2. 3.
1999 ob 9.45, prekliče.
Za dne 12. 1. 1999 se v konferenčni
dvorani tega sodišča ponovno razpisujeta:
– ob 10.30 narok za obravnavanje predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave, ki ga je vložil upnik Creativa, d.o.o.,
Ljubljana,
– ob 11. uri narok za prisilno poravnavo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1998
St 49/98
S-539
To sodišče je s sklepom St 49/98 dne
17. 12. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom LIP Jelka, Lesno industrijsko
podjetje, d.o.o., Podpreska 9, Draga.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Hinko Jenull iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objavega
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so bile prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 3. 1999 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1998
St 4/98-16
S-540
Likvidacijski postopek nad dolžnikom
Prašičerejska zadruga Podgrad, z.b.o.,
Podgrad 38, se zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 12. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 05-15/9-98
Ob-9113
Na podlagi sklepa sveta Kliničnega centra Ljubljana z dne 27. 10. 1998 ter v skladu z določili statuta, Klinični center Ljubljana razpisuje delovna mesta
predstojnikov SOE: Očesna klinika,
Dermatovenerološka klinika, Klinični
inštitut za medicino dela, prometa in
športa.
Za predstojnike lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima naziv visokošolskega učitelja;
– da predloži program dela in razvoja
klinike oziroma kliničnega inštituta.
Svet Kliničnega centra Ljubljana bo imenoval predstojnike na predlog strokovnega
sveta Kliničnega centra Ljubljana in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija klinike
oziroma kliničnega inštituta, za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela in razvoja
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, s
pripisom: “za razpisno komisijo – predstojnik – navesti kliniko”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi ustreznega organa.
Klinični center
Št. 109/98
Ob-9114
Svet zavoda Ljudske univerze Koper razpisuje delovno mesto
direktorja Ljudske univerze Koper.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– znanje slovenskega in italijanskega
jezika.

Delovno mesto se razpiše za obdobje
4 let.
Rok za prijavo je 14 dni po objavi. Kandidati morajo ob prijavi priložiti potrebna dokazila, življenjepis in program dela zavoda.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 8
dneh od opravljenega izbora.
Ljudska univerza Koper
Ob-9130
Posebni socialni zavod Delovno varstveni zavod Prizma Ponikve, Ponikve 76, Videm-Dobrepolje, Svet zavoda, na podlagi
sklepa 17. seje razpisuje prosto delovno
mesto
strokovnega vodjo.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– končana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu s 57. in 69. členom zakona o socialnem varstvu,
– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predložen okvirni program dela.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa, na zgoraj navedeni naslov. O
izbiri bodo kandidati obveščeni v 30. dneh
od zaključenega razpisa.
Prizma Ponikve

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o
javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Ob-9155A
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste R 1-219/1237
skozi Zg. Poljčane od km 0.500 do km
1.500, vrednost del: 210,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Zgornje Poljčane.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: april
1999.
5. Morebitne druge informacije: Jože
Vengust, inž.
Direkcija RS za ceste
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Ob-9155B
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
rekonstrukcija
ceste
G1-3
(M10-1)/322 Kapca – Hotiza, vrednost
del: 175,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: med Črensovci in
Lendavo.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Boris
Fakin, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155C
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: ureditev ceste R2-438 (352)/1307
skozi Apače, vrednost del: 155,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Apače (pri Gornji
Radgoni).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Boris
Fakin, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155Č
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izgradnja nove dvopasovne ceste
(obvoznica) Radlje–I. faza, vrednost del:
677,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Radlje ob Dravi.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Boris
Fakin, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155D
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste R2-423/1226
Most in nadvoz v Šentjurju od km 0.000
do km 0.720, vrednost del: 420,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Šentjur.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jože
Vengust, inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155E
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R3-686/1279
Žiče-Dole, pododsek Špitalič-Kartuzija
od km 5.468 do km 6.908, vrednost del:
155,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Špitalič-Kurtuzija.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
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5. Morebitne druge informacije: Jože
Vengust, inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155F
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: rekonstrukcija ceste R2-428/1249
Ljubno-Luče od km 8.010 do km
10.815, vrednost del: 550,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ljubno - Luče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jože
Vengust, inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155G
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R 3-680/1224
Jurklošter – Dežno od km 4.850 do km
6.600, vrednost del: 155,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Jurklošter-Dežno.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jože
Vengust, inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155H
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: ureditev ceste R2-447/0367 skozi
Šempeter – rekonstrukcija vozišča, ureditev pločnikov in javne razsvetljave, rekonstrukcija komunalnih vodov, rekonstrukcija odvodnjavanja – mešana kanalizacija, ureditev križišča, ocenjena
vrednost del: 240,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Šempeter.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: marec 1999.
5. Morebitne druge informacije: Marko
Žitnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155I
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R 3-637 skozi
Jesenice – rekonstrukcija vozišča, ureditev pločnikov in kolesarskih stez, rekonstrukcija komunalnih vodov, ureditev prometne signalizacije, ocenjena
vrednost del: 155,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Jesenice.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: marec 1999.
5. Morebitne druge informacije: Marko
Žitnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155J
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška, 19
1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija ceste R 2-403/1074
Petrovo Brdo-Podrošt od km 0.800 do
km 6.100, ocenjena vrednost del:
190,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Petrovo Brdo – Podrošt.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Marko
Žitnik, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155K
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: ureditev R 3-653/1364 od km
14.045 do km 16.480 – I. faza – Trava Podplanina, vrednost del: 200,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Trava.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jurij Vojska, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155L
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: modernizacija regionalne ceste Rakitna – Cerknica R 3-643/1362 od km
8.500 do km 12.000, vrednost del:
230,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Dolenje Otave.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jurij Vojska, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155M
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: ureditev pločnikov, meteorne kanalizacije in ureditev križišča G2-102/1460
od km 1.750 do km 3.490 v Logatcu,
vrednost del: 200,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Logatec.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jurij Vojska, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155N
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izgradnja obvoznice Bovec – II. Faza od km 1.300 do km 2.550, vrednost
del: 160,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Bovec.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jurij Vojska, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
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Ob-9155O
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: preplastitev odsekov državnih cest
na področju CP Koper: R 1-0306 Postojna-Razdrto dolžina 10.100 m, R 1-0310
Matavun-Kozina
dolžina
650
m,
R 1-0310 Matavun-Kozina dolžina 850
m, G 1-10/0311 Kastelec-Rižana dolžina 2.050 m, vrednost del: 290,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: različni odseki CP
Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Jurij Vojska, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9155P
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izgradnja Taborskega mostu na cesti R 1-210, odsek št. 1106 in cestnih
priključkov, vrednost del: 160,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Preddvor-Jezersko.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Davorin
Ružič, dipl. inž.
Direkcija RS za ceste
Ob-9217
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
Divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Slivnica–
Pesnica: pododsek: priključek Zrkovska
cesta–Pesnica, viadukt 10-3, 6-1: most
čez reko Dravo “Črni Baron“.
– temeljenje viadukta,
– podporna konstrukcija,
– prekladna konstrukcija,
– voziščna konstrukcija,
– oprema viadukta.
3. Ocenjena vrednost: 3.000,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe del: Maribor.
5. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: začetek
razpisa 15. 4. 1999, zaključek razpisa
15. 11. 1999.
6. Morebitne druge informacije: predvideni rok začetka del: 5. 1. 2000 in zaključek del 20. 12. 2002.
7. Način financiranja: domači krediti in
lastna sredstva.
Družba za avtoceste v RS –
DARS, d.d.
1. Employer: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.,Ljubljana, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje, branch office
Ljubljana, Einspielerjeva 6, fax 133-22-51.
2. Type and volume of the required construction works and estimated value of
works: Motorway Slivnica Pesnica:
sub-section interchange Zrkovska ce-
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sta–Pesnica, viaduct 10-3,6-1: bridge
over the river Drava “Črni Baron“
– foundation of the viaduct,
– supporting structure,
– superstructure,
– pavement structure,
– furniture of the viaduct.
3. Estimated value of works: SIT
3.000,000.000.
4. Place of performance of works: Maribor.
5. Tentative Commencement date of the
Public Procurement for Construction Works,
if known: Commencement of Bidding 15
April, 1999 – ending 15 November 1999.
6. Any other information: tentative Commencement of the construction works: 5
January 2000 and work completion 20 December 2002.
7. Type of financing: local credits and
proper funds
The Motorway Company in the R of
Slovenia – DARS, d.d.

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. 420/18
Ob-9066
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, razveljavlja postopek javnega naročila
objavljenega v Ur. l. RS, št. 67 z dne 2. 10.
1998, Ob-6906 za izbiro najugodnejšega
ponudnika za dobavo računalniške strojne
in programske opreme.
Obrazložitev: naročnik je na podlagi vložene revizije v postopku preverjanja zakonitosti javnega naročila ugotovil kršitev postopka oddaje javnega naročila, zato je
skladno z določili 68. člena zakona o javnih
naročilih odločil, da se zahtevi za revizijo
postopka javnega razpisa zoper sklep naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika
ugodi in postopek oddaje javnega naročila
razveljavi.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o.
Št. 1/99
Ob-9044
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, tel. 061/742-019, faks 742-171.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rovokopač (kobinirka) s
dvema zadnjima žlicama šir. 40 in

60 cm, instalacijo za kladivo, prednjo odpiralno žlico in prednjimi vilicami moči 59-74
KW in kladivo za ta rovokopač.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 1.
marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. marec 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, Štefka
Slabe.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. januar 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št. 50170-601-200040.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. januar 1999 do
9.15, za predloženo se šteje ponudba, ki je
prispela do določenega časa na kraj iz točke 7 (b).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27,
1370 Logatec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. januar 1999, ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija slovenske banke v višini 10% od vrednosti ponudbe za resnost
ponudbe in za odpravo napak v garancijskem roku.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja je določen z roki v pogodbi, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo posamezno kot dobavitelji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra, kopija dovoljenja za opravljanja dejavnosti, Bon 1 in Bon 2 ali Bon 3.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– zmogljivost (moč motorja, prostornina
motorja, vrtilna frekvenca motorja, poraba
goriva, moč roke za kopanje, dvižna moč
nakladalne žlice, menjava olja (ur)),
– stroški na delovno uro oziroma cena,
– bližina servisa,
– zagotovljenost nadomestnih delov za
obdobje najmanj 10 let,
– nabavna cena/KW,
– ergonomija upravljalca stroja in preglednost kabine,
– potrebna frekvenca predvidenih nujnih
servisov,
– emisijske vrednosti,
– garancijska doba.
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14. Morebitne druge informacije o naročilu: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, tel. 061/742-019, faks 742-171, Janez Marinko, Igor Petek.
16., 17.
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Ob-9067
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper, Cesta Zore Perello Godina 1,Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pinka
Tomažiča Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno 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. sadje,
7. sadni sokovi,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. slaščičarski izdelki in keksi,
10. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,064.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
1,900.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 900.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
124.000 SIT,
4. jajca – 56.000 SIT,
5. olja in izdelki – 42.000 SIT,
6. sadje – 242.000 SIT,
7. sadni sokovi – 610.000 SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo –
2,300.000 SIT,
9. slaščičarski izdelki in keksi –
710.000 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago –
180.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper, Cesta
Zore Perello Godina 1, Koper – tajništvo
šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 1. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51400-603-30117.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 1. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper, Cesta Zore Perello Godina 1,
Koper – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Pinka Tomažiča Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, 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: 19. 1. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper,
Cesta Zore Perello Godina 1, Koper – v
tajništvu šole.
16., 17.
Osnovna šola Pinka Tomažiča
Koper
Ob-9068
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tel.
13-10-094.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: 3 nova terenska vozila, 1700 ccm obvezen odkup 3 starih
terenskih vozil Lada Niva 1,6 (letniki

1993, prevoženih 165.000, 98.000 in
130.000 km).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se ne morejo potegovati samo za
dele naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,600.000 SIT (vrednost novih vozil zmanjšana za vrednost starih).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
13. 2. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 2. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, kont. oseba Irena Škorjanc.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 20. 1.
1999 proti dokazilu o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT je potrebno nakazati pred dvigom dokumentacije virmansko na žiro račun št. 50100-603-43666 z
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 20. 1. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tajništvo Irena Škorjanc.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1999 ob
12. uri na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
II. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarovanje resnosti ponudbe je brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, v znesku 10% od ponudbene vrednosti, trajanje
veljavnosti garancije: 30 dni od izdaje sklepa
o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 60 dneh od dobave.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
sposobnost bo priznana ponudnikom, ki so
samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, ki izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične sposobnosti po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 35%,
– reference – 20%,
– ustreznost zahtev naročnika – 35%,
– rok dobave – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
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formacije vsak dan od objave javnega razpisa, na tel. 061/13-43-402; GSM:
041/755-106, faks 061/13-10-094, kont.
oseba Igor Verbič, oziroma na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana.
16., 17.
Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
Št. 04-35-8054/3-98
Ob-9069
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/14-14-510, 061/140-10-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: blago se bo dobavilo
na lokacije carinarnice Celje, Dravograd,
Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in CURS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
skupina A – tkanina:
– 7.000 tekočih metrov tkanine za letne
srajce,
– 7.000 tekočih metrov tkanine za zimske srajce,
– 12.000 tekočih metrov tkanine za letno carinsko uniformo,
– 9.000 tekočih metrov tkanine za zimsko carinsko uniformo in
– 8.400 tekočih metrov tkanine za bunde;
skupina B – uniforma
– 2.000 bund,
– 2.000 letnih jopičev,
– 800 zimskih suknjičev,
– 8.000 letnih in zimskih hlač,
– 800 letnih in zimskih kril,
– 3.700 letnih srajc,
– 3.500 zimskih srajc,
– 1.600 šapk,
– 1.000 letnih in zimskih klobučkov,
– 12.000 kravat,
– 1.500 moških letnih čevljev in
– 1.420 moških zimskih čevljev;
skupina C – dodatki
– 5.000 vezenih emblemov in napisov
CARINA,
– 3.700 tkanih emblemov in napisov
CARINA,
– 23.000 malih gumbov FI 16 za carinsko uniformo,
– 11.000 velikih gumbov FI 22 za carinsko uniformo in
– 1.600 kovinskih sponk za šapke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudnik se lahko poteguje za
izdelavo in dobavo posameznih predmetov
oziroma skupin javnega naročila ali za izdelavo in dobavo vseh predmetov oziroma
vseh skupin javnega naročila.
(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
275,200.000 SIT;
skupina A – tkanina
Orientacijska vrednost za izdelavo in dobavo:
– 7.000 tekočih metrov tkanine za letne
srajce je 6,500.000 SIT,
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– 7.000 tekočih metrov tkanine za zimske srajce je 5,500.000 SIT,
– 12.000 tekočih metrov tkanine za letno carinsko uniformo je 22,000.000 SIT,
– 9.000 tekočih metrov tkanine za zimsko carinsko uniformo je 18,000.000 SIT,
in
– 8.400 tekočih metrov tkanine za bunde je 8,600.000 SIT.
Orientacijska vrednost za skupin A – tkanina je 60,600.000 SIT;
skupina B – uniforma
Orientacijska vrednost za izdelavo (šivanje) in dobavo:
– 2.000 bund je 60,000.000 SIT,
– 2.000 letnih jopičev je 31,400.000
SIT,
– 800 zimskih suknjičev je 12,800.000
SIT,
– 8.000 letnih in zimskih hlač je
36,500.000 SIT,
– 800 letnih in zimskih kril je 3,900.000
SIT,
– 3.700 letnih srajc je 8,200.000 SIT,
– 3.500 zimskih srajc je 6,500.000 SIT,
– 1.600 šapk je 7,200.000 SIT,
– 1.000 letnih in zimskih klobučkov je
5,200.000 SIT,
– 12.000 kravat 12,200.000 SIT,
– 1.500 moških letnih čevljev je
11,400.000 SIT in
– 1.420 moških zimskih čevljev
12,300.000 SIT.
Orientacijska vrednost za skupino B –
Uniforma je 207,600.000 SIT;
skupina C – dodatki
Orientacijska vrednost za izdelavo in dobavo:
– 5.000 veznih embleov in napisov CARINA je 2,100.000 SIT,
– 3.700 tkanih emblemov in napisov
CARINA je 1,200.000 SIT,
– 23.000 malih gumbov FI 16 za carinsko uniformo 1,700.000 SIT,
– 11.000 velikih gumbov FI 22 za carisko uniformo 1,000.000 SIT in
– 1.600 kovinskih sponk za šapke
1,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost za skupino C –
dodatki je 7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:15. 5. 1999, 31. 5. 1999, 30. 6. 1999,
15. 8. 1999, 31. 8. 1999, 30. 9. 1999 in
sukcesivna dobava oziroma kot je navedeno v razpisni dokumentaciji za posamezne
predmete javnega naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 1999 oziroma sukcesivno za uniformo, ki se izdeluje po meri.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dipl.
ek. Barbara Gašperlin, Carinska uprava Republike Slovenije: Šmartinska 130, Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723, tel.
061/140-10-44,
int.
22-77
in
061/441-219.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 1. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 7.
nadstropje, vložišče – soba št. 719.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 1999 ob 10. uri, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe.
9.2. izjava ponudnikove poslovne banke, da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– cena,
– garancijska doba.
Merila so glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb navedena po padajočem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponudnika. Usposobljenost in sposobnost ponudnika se bosta ugotavljali na podlagi dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 2. 10. 1998.
17.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-9071
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Toneta Okrogarja, Šolska c. 1, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Toneta
Okrogarja, Šolska c. 1, 1410 Zagorje ob
Savi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno 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 suhe stročnice,
7. zamrznjena konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
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12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 16,784.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,500.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
4,900.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
200.000 SIT,
4. jajca – 87.000 SIT,
5. olja in izdelki – 157.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 600.000 SIT,
7. zamrznjena konzervirana zelenjava
– 120.000 SIT,
8. sadje – 420.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 60.000 SIT,
10. sadni sokovi – 2,000.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
120.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –
200.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
4,700.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
500.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
220.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Toneta Okrogarja, Šolska c. 1,
1410 Zagorje ob Savi – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 1. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 52720-603-41063.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 1. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Toneta Okrogarja, Šolska c. 1, 1410 Zagorje ob Savi –
tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Toneta Okrogarja, Šolska c. 1,
1410 Zagorje ob Savi.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, 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: 19. 1. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku Osnovna šola Toneta Okrogarja, Šolska c. 1, 1410 Zagorje ob Savi – v tajništvu
šole.
16., 17.
Osnovna šola Toneta Okrogarja
Zagorje ob Savi
Št. 3300-05/96-12
Ob-9091
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, telefaks
064/373-205.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvjalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava materiala po skupinah:
I. skupina: pisarniški material,
II. skupina: računalniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo blaga v
celoti ali pa po skupinah iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. skupina – 6,000.000 SIT,
II. skupina – 4,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. skupina – 6,000.000 SIT,
II. skupina – 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 137/I

pri Zvonki Mihelič, vsak delovni dan od 7.
do 9. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 11. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 14. 1. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Sloveija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za pisarniški in računalniški
material”. Na hrbtni strani mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja.
Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in je označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 15. 1.
1999, ob 9. uri, v prostorih Upravne enote
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 118, 1.
nadstropje.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po izstavitvi računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti), bančno garancijo za resnost
ponudbe, bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani
ponudnik dostavil najkasneje v 10 dneh od
sklenitve pogodbe in obrazec izjave, da
ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga, reference ponudnika, dobavni rok, način dobave, rok plačila, garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, odzivni čas in tekoči
stroški. Nepravilno, netočno ali nepopolno
izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju ponudb za izbiro ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne inforamcije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 064/373-203.
16., 17.
Upravna enota Kranj
Št. 130/98
Ob-9115
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b, Ribnica, telefaks
061/861-138.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ribnica, Sodražica.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno EL olje, ca.
400.000 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj bo izbran za celotno količino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
mesečnih naročilih: januar–maj in september–december.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o.,
Breže 1b, Ribnica, tel. 061/861-138, kont.
oseba Jelka Nosan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 14. 1. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 1. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b, 1310 Ribnica, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba – gorivo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 10. uri, Komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b,
1310 Ribnica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do izbire
ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik bo
izbran samo eden.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kvaliteta, plačilni rok, reference.
15., 16., 17.
Komunalno podjetje
Komunala Ribnica, d.o.o.
Ob-9117
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, (nabava
449-2302) faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko razloženo po pošti navedeni na naročilnici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 335 elektronskih
tehtnic.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
80,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v letu 1999 po posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstr.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200 (062/449-2302),
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999 ob 10. uri III. nadst. uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON2 zap. št. 6 enako 0 v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da je priložena izjava, da elektronska
tehtnica zagotavlja vsem tehničnim kriterijem iz obrazca “Ponudba”,
– vsi ponudniki morajo k ponudbi priložiti vzorec ponujene tehtnice.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– 50% predhodno testiranje vzorčnih
tehtnic na poštnem okencu,
– 50% cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 18. 1. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 044/98
Ob-9118
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: video oprema za reportažni avto po blagovnih skupinah:
I. blagovna skupina: 4 kompleti kamernih verig s priborom,
II. blagovna skupina: 4 kompleti objektivov s servo komandami;
III. blagovna skupina: 4 kompleti stativov,
IV. blagovna skupina: 3 kosi merilni
monitor in 1 kos magnetoskop.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se lahko poteguje tudi samo za
naročilo vsake posamezne blagovne
skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. blagovna skupina: ca. 25,000.000
SIT,
II. blagovna skupina: ca. 12,000.000
SIT,
III. blagovna skupina: ca. 5,000.000
SIT,
IV. blagovna skupina: ca. 8,000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do
8 tednov po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 9 tednov po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
Tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji Duša;
tel. 175-3742, faks 175-3740.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 1. do 15. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri Novi Ljubljanski banki,
št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pisni obliki, in sicer:
tehnični del – pri Nevenki Zorko, faks
175-3740; komercialni del pri Alenki Rome, faks 175-2186.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 29. 1.
1999 do 14. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
044/98 – video oprema za reportažni avto.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 2. 1999 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe,
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer:
– za celotno razpisano opremo v znesku
2,000.000 SIT,
– za delne ponudbe, za vsako posamezno blagovno skupino – 4% od razpisane
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ekonomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost sistema, reference in ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Javni zavod
RTV Slovenija
Št. 042/98
Ob-9119
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava strojne in sistemske programske opreme Compaq-Digital s postavitvijo sistema in integracijo
nove in obstoječe opreme Digital ter izvajanje tehnične pomoči, svetovanja in
vzdrževanja.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
97,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najpozneje 2 meseca po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave
in izvedbe integracije z obstoječo opremo:
najpozneje 3 mesece od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike - tajništvo, Kolodvorska 2, Ljubljana.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 12. 1. 1999 do
22. 1. 1999 med 9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 10.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri Novi Ljubljanski banki,
d.d., št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pisni obliki pri Zvonetu
Hribarju, na naslovu pod 6.(a) točko, faks
175-42-20.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 12. 2.
1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah označene z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 042/98 – SW in HW za centralni računalniški sistem. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 1999 ob 12. uri v veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 2,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustreznost splošnim zahtevam razpisa (ponudnik
mora predložiti veljavno dokazilo, da je uradni prodajalec in pooblaščeni vzdrževalec
razpisne opreme; ekonomska cena; plačilni
pogoji; dobavni roki; reference dobavitelja;
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med popolnimi ponudbami izbora ne opravi.
16., 17.
Javni zavod
RTV Slovenija
Št. 043/98
Ob-9120
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, faks 175-37-3740.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tehnološka oprema za TV
studio – po blagovnih skupinah:
A) matrični preklopnik 16×16, video +
2× audio s pripadajočimi daljinskimi kontrolami,
B) video preklopnik, 10×1 ali več – 6
kosov,
C) video distribucijski ojačevalnik v pripadajoči opremi – 60 kosov,
D) merilni instrument TV signalnov – osciloskop + vektroskop – 5 kosov,
E) aparatura za sinhronizacijo avdio in
video signala – 2 kosa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: posamezno po blagovnih skupinah.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
23,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 6,300.000 SIT,
B) 1,800.000 SIT,
C) 5,800.000 SIT,
D) 7,200.000 SIT,
E) 2,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: največ 6 tednov po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Tehnični
trakt, soba 3Z16, pri Mateji Duša, tel.
175-3742, faks 175-3740.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri Novi Ljubljanski banki,
d.d., št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pisni obliki na faks št.
175-3740 – Polenšek Ljubo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 1. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – Za razpis – Ponudba za razpis št.
043/98 – Tehnološka oprema za TV studio. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 1999 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti po blagovnih skupinah.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisiranje, reference in druga ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kompatibilnost z obstoječim sistemom.
16., 17.
Javni zavod
RTV Slovenija
Št. 453/98
Ob-9121
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, telefaks
061/764-454.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava živil mora biti
v skladu z naročili za naslednja dostavna
mesta:
– VVZ Kekec, Trubarjeva 15, Grosuplje in
– Vrtec Pika, Ljubljanska c. 51, Šmarje–
Sap.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki –
6,000.000 SIT,
2. sveže meso – 4,200.000 SIT,
3. meso perutnine in kuncev –
2,900.000 SIT,
4. mesni izdelki – 500.000 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe –
700.000 SIT,
6. sveža zelenjava, suho sadje in suhe stročnice – 2,400.000 SIT,
7. sveže sadje – 4,000.000 SIT,
8. zamrznjena zelenjava – 100.000
SIT,
9. krompir – 700.000 SIT,
10. kokošja jajca – 600.000 SIT,
11. kruh in pekovsko pecivo –
3,400.000 SIT,
12. slaščičarski izdelki in zamrznjeni
izdelki iz testa – 600.000 SIT,
13. sadni sokovi in sirupi – 900.000
SIT,
14. žitarice, mlevski izdelki –
900.000 SIT,
15. Testenine – 500.000 SIT,
16. Čaji – 500.000 SIT,
17. Drugo prehrambeno blago –
5,600.000 SIT.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi 100% razpisanih vrst
blaga iz skupine, na katero se prijavlja.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
34,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih živil glede na
spremembe obsega dela in dejanske potrebe.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava, začetek 1. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, tajništvo vrtca.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak ponedeljek,
torek, petek od 12. do 15. ure, vsako sredo od 8. do 11. ure in vsak četrtek od 12.
do 14. ure do vključno 13. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. Prometni davek je vštet v
ceno. Plačilo z virmanom na ŽR
50130-603-56010 sklic na številko 05
12090-98. Dvig dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu in enodnevni predhodni najavi.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 19. 1. 1999 do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, tajništvo
vrtca. Prevzemnik: tajnica Alenka Lampreht,
in sicer ob ponedeljkih, torkih in petkih od
12. do 15. ure, ob sredah od 8. do 11. ure
in ob četrtkih od 12. do 14. ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1999 ob
8. uri na naslovu naročnika VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, v kabinetu.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v višini 3% ponudbene
vrednosti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna do 1. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba bo veljala v primeru, da
ponudnik do predpisanega roka za oddajo
ponudb predloži vse zahtevane dokumente
in izjave.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
skupaj s ponudbeno dokumentacijo veljati
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki do
pet dni pred javnim odpiranjem ponudb. Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih
kuvertah morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, Ponudba – javni razpis” in
številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 2. 1999.
16., 17.
Vzgojno-varstveni zavod Kekec
Grosuplje
Št. 81-33/600
Ob-9131
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Kleče, RTP Beričevo.
(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: nabava drobne opreme
in materiala za izvedbo projekta zamenjave VN opreme v RTP Kleče in RTP
Beričevo (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Predviden začetek del: februar
1999.
5. Predvideni zaključek del: maj 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje, soba 22/IV, kont. oseba Mojca
Ferleš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 1. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,000.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
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po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),
– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 oziroma bilanca stanja in uspeha (datuma izdaje obrazca BON2 in BON3 ne
smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference dobav ponudnika in kadrov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naročila,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo, da ponudnikovi vodstveni delavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in prispevke določene z zakonom v obdobju zadnjih šest mesecev,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cen 70% delež, plačilni pogoji 3%
delež, krajši dobavni rok 7% delež, potrjene
pozitivne reference dobav ponudnika 20%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kont. oseba naročnika Marko Hrast.
16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 81-33
Ob-9132
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Divača – temelj.
(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: dobava 6 kosov 220 kV
kombiniranih merilnih transformatorjev
in 6 kosov 110 kV kombiniranih merilnih transformatorjev (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika).
Ponudnik mora v ponudbi navesti osebe
in njihove strokovne kvalifikacije, potrebne
za izvedbo projekta.
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: februar 1999.
5. Predvideni zaključek del: 15. junij1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, kont. oseba Mojca Ferleš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 1. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: 3,000.000 SIT, bančna
garancija za resnost ponudbe, trajanje
veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 30 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 30 dni),
– obrazec BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datuma izdaje obrazca BON2 in
BON3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– potrjene pozitivne reference ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– izjavo pristojnega organa, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo, da ponudnikovi vodstveni delavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in prispevke določene z zakonom v obdobju zadnjih šest mesecev,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak vgarancijskem roku.
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cen 75% delež, plačilni pogoji 5%
delež, krajši dobavni rok 20% delež. Merila
so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kont. oseba naročnika Marjan Pezdirc, tel. 061/174-24-46 faks
061/174-24-42.
16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-9133
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Poljane, Poljane 100,
Poljane.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, Poljane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno 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 suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,930.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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1. mleko in mlečni izdelki – 5,500.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,200.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 360.000
SIT,
4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 650.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice –
1,600.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 320.000 SIT,
8. sadje – 570.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 250.000 SIT,
10. sadni sokovi – 350.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
830.000 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –
6,000.000 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi –
1,200.000 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –
1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, Poljane –
tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51510-603-34142.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 25. 1. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, Poljane – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Poljane, Poljane 100, Poljane.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, 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.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 1. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki pri naročnici: Osnovna šola Poljane, Poljane 100, Poljane – kont. oseba Ivica Oblak, tel.
064/685-390, faks 064/685-391.
16., 17.
Osnovna šola Poljane
Ob-9134
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JVGP Mura, Ciril Metodova 34, Murska Sobota, faks 069/22-675.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Mura, JVGP, Ciril Metodova 34, Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: traktor s kabino 80-90
KW, teže 5 ton, znamke Massey Ferguson oziroma Steyr.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: bočna kosilnica, montirana medkolesno na traktor, dolžine roke najmanj 7 m.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– ad a) 6,000.000 SIT,
– ad b) 4,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
JVGP Mura, d.d., Ciril Metodova 34, Murska Sobota.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 1. 1995.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
51900-601-11373, za razpis.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 1. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mura, JVGP, d.d., Ciril Metodova 34, Murska Sobota.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 1999, ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbene cene z 10. 2. 1999.
10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, servis.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne inforamcije dobite pri Ritlop
Janezu, tel. 069/32-770.
16., 17.
JVGP Mura, Murska Sobota
Ob-9135
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: 177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno preko celega leta 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kont. oseba Franc Andolšek,
soba št. 20, tel. 177-96-45.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije na razpolago do 19. 1.
1999 med 8. in 12. uro oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR 210/98”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 1. 1999 do 13. ure. Zaprte kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za dobavo pisarniškega
materiala – JR 210/98”. Na hrbtni strani
mora biti naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, kont. oseba Marjeta Bambič, soba št. 29, I. nadstr. tel.
177-96-20, faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 1. 1999 ob
9. uri v sejni sobi št. 51, II. nadstropje na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
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in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija 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 obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 mesece z izjavo ponudnika, da po odločbi ni
sprememb,
4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),
5. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),
6. BON1 in BON2 ali BON3 (APP),
7. reference ponudnika,
8. ponudbena cena.
9. rok dobave,
10. rok plačila,
11. izjava o usposobljenosti ponudnika,
12. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
13. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
14. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen razpisni dokumentaciji,
15. izjava o usklajenosti posebne položnice z zakonskimi predpisi,
16. bančna garancija za resnost ponudbe.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 60%,
– rok dobave – 15%,
– rok plačila – 15%,
– reference za dobavo zgibanke – 10%.
15., 16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-9165
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Polde
Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake, telefaks 0601/73-507.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411
Izlake.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
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1. meso, jajca,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pecivo,
4. sadje in zelenjava,
5. splošno prehrambeno blago.
Količine za posamezne artikle so razvidne iz razpisne dokumentacije. Naročnik si
pridržuje pravico do spremembe količin artiklov, glede na dejanske potrebe med letom. Naročnik si pridržuje tudi pravico do
razširitve ali zožitve asortimana blaga.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
42,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, Izlake, tajništvo, Mateja Kurež, tel.
0601/73-507.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 17. 1.
1999 do 12. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR, št.
52720-603-40851, pri APP Zagorje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 28. 1.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake,
tajništvo. Zaprte kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z označbo Uradnega lista RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. januarja
1999 ob 10. uri, v dvorani Doma starejših
občanov Izlake.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji oziroma merila iz razpisne dokumentacije.
12., 13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Pikelj Mariji, tel. 0601/74-104, int. 26.
Ponudba mora biti veljavna do 31. 1.
1999.
16., 17.
Dom starejših občanov Polde
Eberl-Jamski Izlake
Št. 416-03-2/98
Ob-9169
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 062/771-146, faks
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala (specifikacija je
priložena v razpisni dokumentaciji).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati samo za dele
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
4,400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 18. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 1. 1999 do 15.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene: “Ponudba – ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila “dobava pisarniškega in računalniškega
materiala”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 12. uri, soba 2 – mala
sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija se izda v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa. Vrsta in trajanje
garancije določena v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal dobavljeno blago v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in
navodilih o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dostava materiala.
Teža in način uporabe meril določena v
razpisni dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: daje Franc Vreže, faks 062/771-146,
v času poteka razpisa med 9. in 11. uro.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objavljeno.
17.
Mestna občina Ptuj
Ob-9180
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg
revolucije
12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje - Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vezivni material za utrditev stropa na odkopih, izbira dobavitelja
za dobo 5 let, za obdobje 1999–2003.
Zaradi obseženosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
kont. oseba Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazati na žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 1. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodarsko finančnega sektorja, kont. osba Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 7. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% 1/5 vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj Ur. l. RS, št. 73/97.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– fiksnost cen – do 20 točk,
– pariteta (Incoterms 1990) – do 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 6. 11. 1998 pod
št. Ob-7928, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9181
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg
revolucije
12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje - Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: orodje: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta najaha v razpisni
dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali za posamezen sklop. Sklopi so:
– sklop 1: strojno orodje,
– sklop 2: ročno orodje,
– sklop 3: rezkarji, stružni noži in pribor,
– sklop 4: rezalne in brusne plošče,
– sklop 5: rudarsko orodje.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,080.000 SIT.
(d)Ocenjena vrednsot delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Ocenjeni vrednosti sklopov so:
– sklop 1: strojno orodje – 930.000 SIT,
– sklop 2: ročno orodje – 7,300.000
SIT,
– sklop 3: rezkarji, stružni noži in pribor
– 1,350.000 SIT,
– sklop 4: rezalne in brusne plošče –
770.000 SIT,
– sklop 5: rudarsko orodje – 730.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
kont. oseba Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazati na
žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 1. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodarsko finančnega sektorja, kont. osba Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 10.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj Ur. l. RS, št. 73/97.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– možnost kompenzacije – do 7 točk,
– kreditiranje – do 5 točk,
– fiksnost cen – do 13 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 6. 11. 1998 pod št.
Ob-7925, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9182
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg
revolucije
12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje - Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tehnični plini: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta najaha v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
3,650.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
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ništvo gospodarsko finančnega sektorja
kont. oseba Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazati na žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 1. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodarsko finančnega sektorja, kont. osba Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 1999 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj Ur. l. RS, št. 73/97.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– rok dobave – do 20 točk,
– možnost kompenzacije – do 7 točk,
– fiksnost cen – do 18 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
št. Ob-8096, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9183
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg
revolucije
12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje - Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: polnilni material za zapolnitev na odkopih, izbira dobavitelja
za dobo 5 let za obdobje 1999–2003.
Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta najaha v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
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ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
kont. oseba Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazati na žiro
račun
RTH,
d.o.o.,
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 1. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
gospodarsko finančnega sektorja, kont.
oseba Majda Turnšek (zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 1999 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% 1/5 vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj Ur. l. RS, št. 73/97.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo se oddaja v celoti posamezni pravni
osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena – do 40 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– rok dobave – do 13 točk,
– fiksnost cen – do 20 točk,
– pariteta (Incoterms 1990) – do 5 točk,
– možnost kompenzacije – do 7 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
št. Ob-8092, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v
gaj 2, Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Ukmarja, Pot v gaj 2, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno 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 suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,020.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
3,070.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 6,500.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
600.000 SIT,
4. jajca – 200.000 SIT,
5. olja in izdelki – 700.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 1,100.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 300.000 SIT,
8. sadje – 600.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 250.000 SIT,
10. sadni sokovi – 2,000.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
700.000 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –
3,500.000 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi –
2,000.000 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –
500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v gaj 2,
Koper – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 1. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobite proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
št. 51400-603-51551.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 1. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v gaj 2, Koper – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Antona Ukmarja, Pot v gaj 2, Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, 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: 25. 1. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v
gaj 2, Koper, ravnateljstvo šole – kont. oseba Anton Baloh, tel. 066/284-511, faks
066/284-450.
16., 17.
Osnovna šola Antona Ukmarja
Koper
Ob-9224
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: les in izdelki iz lesa: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
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bavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:
– sklop 1: les,
– sklop 2: izdelki iz lesa.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
97,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Ocenjeni vrednosti sklopov sta:
– sklop 1: les: 95,400.000 SIT,
– sklop 2: izdelki iz lesa: 1,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 27. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, način plačila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 1. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko-finančnega sektorja,
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 6. 11. 1998 pod
št. Ob-7931, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-9225
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev – ponovitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goriva, maziva in filtri: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali za posamezen sklop. Sklopa sta:
– sklop 1: goriva,
– sklop 2: maziva,
– sklop 3: filtri.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,130.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Ocenjeni vrednosti sklopov so:
– sklop 1: goriva: 5,000.000 SIT,
– sklop 2: maziva: 14,000.000 SIT,
– sklop 3: filtri: 130.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, način plačila: nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 1. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko-finančnega sektorja,
Majda Turnšek (zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene kot to predvideva zakon
o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 1999 ob 8.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– brezplačen odvoz rabljenega olja do
5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
št. Ob-8089, objava o izidu pa dne 18. 12.
1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Ob-9070
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajala na lokaciji Odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje, ki se nahaja med Zemljičevo in Vzhodno ulico ter Zrkovsko cesto
na Pobrežju v Mariboru.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: predmet razpisa je izdelava protihrupne ograje, izvedene v lesu, ki zajema:
– izdelava protihrupne ograje v celoti z vsemi gradbenimi, montažnimi in
ostalimi spremljajočimi deli,
– predhodna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo z vsemi izračuni
iz fizike glede na izmerjene emisije hrupa, statike ter načrti za izvedbo protihrupne ograje.
Protihrupna ograja se izvede v dolžini
ca. 300 m. Predvidena višina ograje je 3 m.
Okvirna vrednost razpisanih del je
20,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo kot celota.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: namen postavitve protihrupne ograje je naprava učinkovite protihrupne zaščite pred izvori
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hrupa iz Odlagališča komunalnih odpadkov
Pobrežje glede na bližnje urbano naselje.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: protihrupna ograja
se izdela v izvedbi naravnega lesa.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi protihrupno ograjo, katere proizvajalec je sam
ali protihrupno ograjo drugega proizvajalca.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se predvidoma pričnejo izvajati 20. 1. 1998 oziroma z datumom sklenitve izvajalske pogodbe. Predvideni rok za izvedbo in dokončanje vseh del je 45 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna
ul. 64, 2000 Maribor, v tajništvu podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT, ki jih ponudnik vplača na žiro račun 51800-601-18972,
z oznako “Razpisna dokumentacija za protihrupno ograjo” ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati do 15. 1. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Maribor, Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 1. 1999 ob
12. uri, na sedežu naročnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisane vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnosti ponudbe.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%
pogodbene vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
Za zavarovanje za dobro izvedbo posla
mora ponudnik pridobiti garancijo izjavo
banke, da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo izdala.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni od izdaje računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpisek iz registra z opisom dejavnosti,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, za
samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (Bon 1, Bon 2 ali
Bon 3), ki ni starejši od 30 dni, za samostojne podjetnike pa potrjena davčna napoved
za zadnje davčno obdobje,
– dokaz, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo ustreznega organa, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z drugo točko
tretjega odstavka 40. člena ZJN).
14. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: ponudbo lahko ponudnik umakne do 3 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 40%,
– značilnosti in izvedba protihrupne ograje 20%,
– reference ponudnika 15%,
– plačilni pogoji 10%,
– čas izvedbe 10%,
– druge ugodnosti (npr. kompenzacija...)
5%.
Vsako merilo bo na podlagi ocene naročnika ocenjeno z oceno od 0 do 10. Ocene se
lahko tudi ponovijo, če so posamezni elementi med seboj enakovredni. Kot končna ocena
velja zmnožek uteži z ocenami ter seštevek
vseh zmnožkov posameznega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so zajete
v razpisni dokumentaciji.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: javno naročilo je s tem javnim razpisom
objavljeno prvič.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor
Št. 8/6-916/01-98
Ob-9122
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, faks 061/134-45-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Telekom Slovenije,
d.d., PE Maribor, Ptujska 19, 2000 Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: električne instalacije:
– električni stikalni bloki in instalacija, 7 kosov,
– diesel električni agregat, 1 komplet,
– projektna in tehnična dokumentacija,
za ocenjeno vrednost 28,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena
za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: namen del je ureditev elektroenergetske
oskrbe.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko nudi svojo varianto, ki se vključuje v okviru razpisnih pogojev.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del 1. 3. 1999, predvideno dokončanje del 10. 5. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., tajništvo sektorja za
investicije, Cigaletova 15, soba 300, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 4. 1. 1999
do vključno 8. 1. 1999, vsak dan od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman, na račun številka
50100-601-35407.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., tajništvo sektorja za investicije, Cigaletova 15,
soba 300, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, soba 801, 1000 Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 90 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljavnosti ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ekonomsko najugodnejša ponudba
(70%),
– stroškovna učinkovitost in tehnične
prednosti (10%),
– reference (10%),
– poprodajne storitve in tehnična pomoč
(5%),
– rok za dobavo opreme in izvedbo del
(5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktni osebi sta navedeni v razpisni
dokumentaciji.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodne objave namere ni bilo.
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18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 24. 7. 1998 pod št.
Ob-5043, objava o izidu pa dne 13. 11.
1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 541-14/98
Ob-9195
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ul. padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
065/136-300.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: stara stavba bolnišnice v Šempetru pri Gorici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri
rekonstrukciji internistične službe – oddelek za dializo.
Ocenjena vrednost del je 90,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
februar 1999, dokončanje del 15. junij
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
EGIT, d.o.o., Tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica, kont. oseba Miro Bizjak, tel.
065/29-109, GSM 041/713-267.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 5. 1.
1999 do 25. 1. 1999, med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom na rač. št. 52000-603-32020.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ul. padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999 ob 12.30, v Splošni bolnišnici
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ul.
padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici – I.
nadstropje nove stavbe bolnišnice (medicinska knjižnica).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe dostaviti bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe,
veljavne do 23. 4. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in bančna garancija.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca
Nova Gorica

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-9184
V javnem razpisu za programsko opremo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86
z dne 18. 12. 1998, št. 014963, Ob-8969,
se pod 15. točko deveta alinea pravilno glasi:
– da so čisti prihodki enaki ali večji od
vrednosti ponudbe, na katero se prijavlja (obrazec BON1 I/8)
in zadnja alinea
– da ima v rednem delovnem razmerju
najmanj 20 redno zaposlenih ljudi.
17. točka pravilno glasi: kompleksnost
ponudbe 30%, standardi Pošte Slovenije 25%, prilagodljivost sistema 15%,
cena s ceno letna vzdrževanja 30%.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Popravek
Ob-9185
V javnem razpisu za opravljanje storitev
čiščenja v Kliničnem centru Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86 z dne
18. 12. 1998, št. 782/98, Ob-8984, se k
4. točki doda: čiščenje se bo izvajalo na
vseh že navedenih lokacijah, izvzame
se le lokacija na Infekcijski kliniki, Japljeva ul. 2. Omenjena lokacija tako ni
predmet javnega razpisa.
6. točka pravilno glasi: ponudba je lahko delna ali celovita. Ponudnik lahko
odda delno ponudbo na podlagi posameznih segmentov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Klinični center Ljubljana
Popravek
Ob-9222
V javnem razpisu za naročilo brez omejitev za vzdrževanje javne razsvetljave v Obči-
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ni Krško v letu 1999, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998,
Ob-8974 se:
10.a) točka: rok za predložitev ponudb
pravilno glasi: 8. 1. 1999 do 10. ure.
11. točka: čas odpiranja ponudb pravilno glasi: 8. 1. 1999 ob 10.30.
Občina Krško
Ob-9123
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, telefaks
063/855-796.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževalna dela na pokopališčih Podkraj in Šmartno v Velenju
ter pokopališču v Škalah.
Ocenjena vrednost naročila je 7 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: mesto Velenje in naselje Škale pri Velenju.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: obseg del je za posamezno
pokopališče razdeljen v tri sklope:
1. vrtnarska dela,
2. odvoz odpadkov,
3. zimsko vzdrževanje in ostala opravila.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok pričetka del 1. februar 1999, rok dokončanja 31. december
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. januarja
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT – virmansko nakazilo na žiro račun št. 52800-601-46145.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 1. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski inženiring,
Koroška 37b, 3320 Velenje, prejemnica Mira Kokot.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Koroška
37b, 3320 Velenje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti, veljavna 45 dni po
poteku opcije ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 25%,
– reference – potrjene od investitorjev –
15%,
– razpoložljivost in odzivni čas – 10%,
– kadrovska struktura ekipe in podjetja
– 10%,
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R-18/98-P).
18. Druge informacije o naročilu: v zvezi
z razpisom: Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Sektor za investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Mira Kokot.
Tehnične informacije: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski
inženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Anton Apat, dipl. inž. gr.
19., 20.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 416-01-4/98
Ob-9152
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj,
tel.
062/771-146,
faks
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejtiev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih in
pomožnih prostorov Mestne občine Ptuj,
v izmeri 2.200 m2 (tudi v dopoldanskem
času, ob sobotah in dela prostih dnevih).
Ocenjena vrednost naročila: 210
SIT/m2.
4. Kraj izvedbe: sedež Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določeno v razpisni dokumentaciji.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti, delne ponudbe niso možne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 2. 1999 do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, Franc
Vreže.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 1. 1999 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni

trg 1, Ptuj. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene: “Ponudba – ne odpiraj” in
številko javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila “čiščenje
poslovnih in pomožnih prostorov Mestne občine Ptuj”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 14. uri soba 2 – mala sejna
soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija se izda v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa. Vrsta in trajanje garancije
določena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo plačeval storitve v rokih, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) in navodilih
o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
1/98).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost.
Teža in način uporabe meril določena v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: informacije dobite pri Francu Vreže, tel.
062/771-146, v času poteka razpisa med
9. in 11. uro.
19., 20.
Mestna občina Ptuj
Št. 416-03-3/98
Ob-9153
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj,
tel.
062/771-146,
faks
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejtiev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. oblikovanje in tehnično urejanje,
lektoriranje in tisk javnega glasila “Ptujčan” in priloge Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj in dostava glasila do pošte
Ptuj.
Osnovni podatki:
– naklada 7.600 izvodov,
– format: Ptujčan 23×32,4 cm, Uradni
vestnik 21×29,6 cm,
– obseg: a) Ptujčan – 16 strani, tisk dvobarvni, barvna ovojnica, papir brezlesni,
b) Uradni vestnik – 8 strani, tisk enobarvni, papir reciklažni,
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– izhajanje: glasilo izide 1-krat mesečno,
– gradivo: izvajalec prevzame tekste in
druga gradiva na disketi pri naročniku.
Ocenjena vrednost naročila: 4,250.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: prevzem gradiva na disketah na sedežu naročnika in dostava glasila in priloge do pošte na Ptuju.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odlok o izdajateljstvu javnega glasila Ptujčan
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
35/95 in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 1/97 in 1/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti, delne ponudbe niso možne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, pri
odgovorni urednici glasila Liljani Vogrinec,
soba št. 5/I, tel. 772-731.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudb – 18. 11. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 1. 1999 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponudbo na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj, soba št. 5/1. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo “tisk glasila”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 v prostorih Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 2 (mala sejna
soba), ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija se izda v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa.
Vrsta in trajanje garancije določena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe za posamezno številko glasila in priloge,
– reference o opravljenih delih.
Teža in način uporabe meril določena v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Mestna občina Ptuj, odgovorna urednica glasila
Liljana Vogrinec, soba št. 5/I, tel.
062/772-731.
19., 20.
Mestna občina Ptuj
Št. 363-02-96/98
Ob-9157
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-5579, po pooblastilu Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih poslovnih prostorov v okvirni skupni površini 261 m2, za potrebe revizijske komisije
za javna naročila v območju mesta Ljubljane, in sicer v oddaljenosti do največ 2 km
od centra mesta, vključno z najmanj 10 zunanjimi parkirnimi mesti, ocenjena vrednost
naročila znaša ca. 750.000 SIT mesečno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 3.
1999, čas trajanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Alenka Lamovec, telefon
061/178-5570, telefaks 061/178-5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 1. 1999 do
8. 1. 1999, vsak delovni dan od 13. do 15.
ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 1. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne ponudbene cene za obdobje enega leta, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe, to je do 2. 4. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0–30 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
dodatnih merilih za najem poslovnih prostorov (0–70 točk),
3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (1 točka za vsakih
10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–5 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 19. 2. 1999.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
78 z dne 20. 11. 1998; Ob-8355, objava o
izidu pa dne 18. 12. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 339/1
Ob-9158
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje in kalibracija zakonskih meril (števcev električne
energije). Ocenjena vrednost naročila je
60,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: področje Elektro Primorske.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
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mentacije in je registriran za opravljanje navedenih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN, odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije, zakon o meroslovju.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo oddati ponudbo za celoten predmet javnega naročila.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se lahko prične izvajati takoj po pravnomočnosti sklepa,
o izbiri najugodnejšega ponudnika, po količinah, navedenih v razpisni dokumentaciji,
za leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, 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 dokumentacija bo na razpolago do 15. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom
na račun št. 52000-601-22566, s pripisom
razpisna dokumentacija – servisiranje števcev.
10. (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 najkasneje do 28. 1. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 1. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni pogoji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za servisiranje in kalibracijo števcev EE z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 1. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, odzivni čas in reference.
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18. Druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na
pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so
pri naročniku dvignili razpisno dokumentacijo, do vključno 21. 1. 1999.
19., 20.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
Ob-9193
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks 063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naročila so avtobusni prevozi delavcev TEŠ na
delo in iz dela, na relaciji Šoštanj–Velenje (3 avtobusi) in Šoštanj–Mozirje (1
avtobus).
Ocenjena vrednost javnega naročila:
15,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval samo
celovite ponudbe, kjer ponudnik ponudi vse
storitve v okviru razpisanega dela.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvidoma
3. 2. 1999, zaključek: dela bodo oddana
za dobo treh let (2. 2. 2002).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar
18,
3325
Šoštanj,
tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 1. 1999 do
16. 1. 1999, v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT
na
ŽR
TE
Šoštanj,
št.
52800-601-24048.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 1. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, soba št. 1.21, komerciala, prevzemnica Jana Gorčan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 1999 ob 11. uri, v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti ponudnika
(cena brez PD), z veljavnostjo do 31. 3.
1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 13. 1999
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
delež

cena in plačilni pogoji
reference ponudnika
kompletnost ponudbe
finančna moč podjetja
druge ugodnosti
skupaj

50%
20%
10%
10%
10%
100%

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Viktorju
Robniku,
dipl.
ek.,
tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485;
– za splošni del pri Pavlici Šibanc Kodrun, soc. del., tel. 063/4203-633, faks
063/4203-485.
19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-9215
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, telefaks
061/133-10-31.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): na ponovitvi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje horizontalnega programa politike povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega
gospodarstva
na
področju
izobraževanja v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji – nadaljevanje projekta Centra mode in managementa bo izbran najugodnejši ponudnik v skladu z določili zakona o javnih naročilih o izvedbi ponovnega
javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje horizontalnega
programa politike povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva
na področju izobraževanja v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji – nadaljevanje projekta Centra mode in managementa.
Projekt Centra mode in managementa,
ki je začel v letu 1996, želi Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, zaradi pozitivnih
dvoletnih izkušenj, nadaljevati, v skladu s
sprejetimi izhodišči in ukrepi iz strategije
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva in potrebami slovenske tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije. Razlog za nadaljevanje so predvsem gospodarski učinki in zadovoljstvo tistih, ki jim je izobraževanje namenjeno –
gospodarske družbe iz omenjenih sektorjev
slovenske industrije.
Predmet razpisa je nadaljevanje projektov izobraževanja v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji.
Proračunska postavka: 1731 - prenova
podjetij.
Okvirna razpoložljiva sredstva za potrebe razpisa so 30,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vloga mora vsebovati:
– osnovno predstavitev institucije, vključno s finančnimi pokazatelji,
– osebne reference,
– celovito predstavitev dejavnosti raziskovalne, svetovalne ali izobraževalne organizacije,
– prikaz uspešno realiziranih projektov s
tega področja v preteklosti,
– podrobno poročilo o opravljenih oblikah izobraževanj za tekstilno in usnjarsko
predelovalno dejavnost s prikazom uspešnosti projektov izobraževanj, vključno s posameznimi izjavami o kvaliteti in zadovoljstvu
nad izobraževalnimi programi s strani samih
podjetij, ki so se vključila v izobraževanja.
4., 5., 6., 7., 8., 9.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki naj svoje
vloge oddajo priporočeno po pošti na Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ali oddajo osebno v vložišče na istem ministrstvu v
zaprti ovojnici z označbo “Ne odpiraj! Prijava na javni razpis Projekt Centra mode in
managementa” najkasneje v roku 20 koledarskih dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje prispelih ponudb bo tretji
delovni dan po zaključenem razpisu ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana. Prosilci
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po javnem odpiranju
prispelih vlog. Nepopolnih in neustrezno dostavljenih in označenih vlog komisija ne bo
obravnavala.
12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: na razpis se lahko prijavijo strokovnjaki raziskovalnih, svetovalnih
in izobraževalnih organizacij ter inštitutov z
naslednjimi znanji:
– funkcionalna znanja s področja poslovnega komuniciranja, načrtovanja strategij, organizacije marketinga podjetniških financ,
proizvodnje in logistike, kontrole kakovosti,
standardiziranja in izboljšanja ter uvajanja novih tehnologij ter specifičnega izobraževanja,
– izkušnje na področju proizvodnje preje, tkanin in končnih tekstilnih izdelkov ter
proizvodnje usnjenih izdelkov in galanterije
– poznavanje mednarodnih razmer, tržnih in podjetniških razmer na področju tekstila ter usnjenih izdelkov in galanterije v
gospodarsko razvitih državah.
Pri izbiri vlog se bodo upoštevale dosedanje reference, kot tudi izkušnje pri izobraževanju delavcev v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji. Posebna pozornost bo
veljala nadaljevanju uspešnih oblik izobraževanja v tekstilni in usnjarsko predelovalni
industriji. Sofinancirali se bodo programi izobraževanja, ki so jih institucije že opravile v
letu 1998.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti Gorazd Jenko ali Jože Holešek, tel.
061/178-32-50.
19., 20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
Ob-9170
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za splošni drobni inventar objavljeni v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
št. 113/98, Ob-8638 se 9. točka pravilno
glasi: število prejetih ponudb: 2.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-9072
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
Artikel. Dobavitelj
pod
zap. št
3
2
6
7
9
8
10
11
18
19
20
1
4
5
14
15
12
13
16
17
21
22

Vital, d.o.o.
Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o.
Mercator zaščita
Mercator zaščita
Mercator zaščita
Mercator zaščita
Mercator zaščita
Mercator zaščita
Koto, d.d.
Koto, d.d.
Koto, d.d.
Čev. in rok. Dolenc
Čev. in rok. Dolenc
Čev. in rok. Dolenc
IKA Ajdovščina
IKA Ajdovščina
TUS Prevent
TUS Prevent
TUS Prevent
TUS Prevent
Zavas, d.o.o.
Zavas, d.o.o.

Količina

1150
850
1500
2100
2500
2500
700
700
9000
100
650
2600
1100
1000
1250
1200
300
900
4100
1000
450
550

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Vital, d.o.o., Senožeti 12a, 1262 Dol
pri Ljubljani,
– Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o., Kopalniška ul. 3, 2325 Kidričevo,
– Mercator zaščita, d.o.o., Rogozniška
c. 14, 2250 Ptuj,
– Koto, d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana,
– Čevljarstvo in rokavičarstvo Dolenc
Janez, s.p., Dragonja vas 1, 2326 Cirkovce,
– IKA Ajdovščina, d.d., Tovarniška c. 24,
5270 Ajdovščina,
– TUS Prevent, d.d., Kidričeva 6, 2360
Slovenj Gradec.
6. (a) Kraj dobave: skladišča SŽ.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Cena
v SIT

Pogodbena
vrednost
v SIT

6.970
8,015.500
6.350
5,397.500
450
675.000
1.300
2,730.000
3.450
8,625.000
2.830
7,075.000
3.505
2,453.500
4.285
2,999.500
775
6,975.000
815
81.500
320
208.000
5.850 15,210.000
8.400
9,240.000
6.500
6,500.000
2.400
3,000.000
1.860
2,232.000
3.660
1,098.000
2.780
2,502.000
2.555 10,475.500
9.661
9,661.000
10.493
4,721.850
9.416
5,178.800

Vrednost
najnižje
ponudbe
v SIT
6,785.000
5,270.000
675.000
2,709.000

Vrednost
najvišje
ponudbe
v SIT
8,452.500
5,440.000
1,800.000
2,535.000

31,400.000

56,500.000

10,906.000
6,975.000
81,500
208.000
15,210.000
8,855.000
6,200.000

18,368.000
8,460.000
10,710.000
286.000
17,290.000
10,879.000
7,350.000

5,232.000
1,098.000
2,502.000
10,475.500
8,888.000
4,721.850
5,178.800

19,355.000
1,746.000
3,420.000
11,480.000
10,645.000
23,715.000
15,400.000

7.,8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: Uradni list RS, št. 52 z dne 17. 7.
1998; Ob-4602.
13.

Št. 1882/98
Ob-9073
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-Kopa, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): konkurenčnost cen, rok in način
plačila, kakovost in standard ponujenega
blaga, odzivni čas, količinska zaloga, status
ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MK Biro oprema, d.d., Du-

najska 121, Ljubljana, KING, d.o.o., Hlebce 13, Lesce, DL Graf, d.o.o., Hrovatova
10, Kranj, Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.,
Slovenska 29, Ljubljana (skupne a, b, c),
Unibiro, d.o.o., Brnčičeva 8, Črnuče, Birox, d.o.o., Celovška 189, Ljubljana (skupini a, b), Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Kajuhova 55, Ljubljana (skupina a, c).
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a) material za računalnik,
b) splošni pisarniški material,
d) obrazci.

Slovenske železnice, d.d.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki bodo morali naročniku dostavljati cenike vsake tri mesece.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 30. 10.
1998; Ob-7624.
13.
Bolnišnica Golnik-Kopa
Ob-9074
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom,Pod gozdom I/14, 1290 Grosuplje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kvaliteta,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, Leskoškova 4,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Grosuplje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ultrazvočni aparat za ginekologijo abdomen in kardiologijo.
7. Pogodbena vrednost: 13,619.907
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,987.543,05 SIT, 12,802.711 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998; Ob-6687.
Zdravstveni dom Grosuplje
Št. 0048-308/65-98
Ob-9077
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 6 veljavnih ponudb. Na odpiranju je bila 1 ponudba izločena zaradi formalne nepopolnosti. Pri ocenjevanju veljavnih in popolnih ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji (finančno
stanje ponudnika, reference v urejenosti poslovanja, reference, dosedanji poslovni odnos, ponudbena cena, ponudnikovi podizvajalci imajo ateste oziroma certifikate o
ustreznosti, ustreznost ponujene opreme,
rok izvedbe del in garancijski rok) ter izbral
najugodnejše ponudnike za posamezne točke iz razpisne dokumentacije, in sicer:
– Pohištvo Iskra, d.o.o., za točki I (mizarska oprema) in III (čajna kuhinja),
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– Lesnina MG oprema, d.d., za točki II
(stoli) in IV (kovinska oprema).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 3,
1215 Medvode,
– Lesnina MG oprema, d.d., Parmova
53, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: UNZ Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– mizarska oprema (točka I):
– pisalna miza, 55 kosov,
– konferenčna miza s polkrožnim zaključkom, 2 kosa,
– računalniška miza, 32 kosov,
– klubska miza, 9 kosov,
– segment-priključki, 40 kosov,
– predalnik, 50 kosov,
– omara, 71 kosov,
– garderobna omara, 20 kosov,
– omara-vitrina, 6 kosov,
– omara za TV, 1 kos,
– korito za rože, 2 kosa;
– stoli (točka II):
– pisarniški stol, 2 kosa,
– konferenčni stol, 47 kosov,
– ergo vrtiljak, 49 kosov,
– čajna kuhinja (točka III):
– mini kuhinja, 1 kos,
– viseče omarice, 1 kos,
– kovinska oprema (točka IV):
– varnostna omara, 4 kosi,
– omara za čistila, 2 kosa,
– obešalnik, 25 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
– 7,573.183 SIT, z vključenim prometnim davkom (Pohištvo Iskra, d.o.o.),
– 2,758.686 SIT, z vključenim prometnim davkom (Lesnina MG oprema, d.d.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajalcem nastopa ponudnik Lesnina MG oprema, d.d., v vrednosti 2,148.480 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za točko I (mizarska oprema):
9,710.557 SIT, 7,457.483 SIT;
Za točko II(stoli): 2,820.211 SIT,
1,721.790 SIT;
Za točko III (čajna kuhinja): 389.850 SIT,
115.700 SIT;
Za točko IV (kovinska oprema):
1,454.331 SIT, 1,036.896 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6801.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048-308/64-98
Ob-9078
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
4. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 12
veljavnih ponudb. Na odpiranju je bilo 6
ponudb izločenih zaradi formalne nepopolnosti. Pri ocenjevanju veljavnih in popolnih

ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji (cena,
ustreznost operativnim potrebam, servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov, čas garancije, dobavni rok, finančno stanje dobavitelja blaga in reference) ter izbral najugodnejše ponudnike za posamezne točke iz razpisne dokumentacije, in sicer:
– Za 1. točko (belomodra patruljna osebna vozila do 1600 ccm):
Avto Triglav, d.o.o., za dobavo 10 vozil
Fiat Marea 1,6 SX Weekend, Porsche Slovenija, d.o.o., za dobavo 7 vozil Golf Basis
1,6 in Revoz, d.d., za dobavo 8 vozil Renault Megane RN 1,6e/5V;
– Za 2. točko (civilna patruljna vozila do
1600 ccm):
Avto Šerbinek, d.o.o., za dobavo 10 vozil Fiat Brava 1,4 SX, Nissan Adria, d.o.o.,
za dobavo 5 vozil Nissan Primera 1,6 GX in
Revoz, d.d., za dobavo 10 vozil Renault
Megane RN 1,6e/5V ter 10 vozil Renault
Clio RXE 1,6/5V;
– Za 3. točko (osebna specialna vozila za
prevoz službenih psov (2+2) do 1600 ccm:
Revoz, d.d., za dobavo 3 vozil Renault
Kangoo Express RN 1,4;
– Za 4. točko (specialno zaprta vozila za
prevoz službenih psov večji (2+3+5) do
2000 ccm:
Revoz, d.d., za dobavo 3 vozil Master
FGL1H1P2D2.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Avto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,
1000 Ljubljana,
– Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana,
– Revoz, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Avto Šerbinek, d.o.o., Zagrebška 85,
2000 Maribor,
– Nissan Adria, d.o.o., Slovenska 54,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 10 vozil Fiat Marea 1,6 SX Weekend,
– 7 vozil Golf Basis 1,6,
– 8 vozil Renault Megane RN
1,6e/5V,
– 10 vozil Fiat Brava 1,4 SX,
– 5 vozil Nissan Primera 1,6 GX,
– 10 vozil Renault Megane RN
1,6e/5V,
– 10 vozil Renault Clio RXE 1,6/5V,
– 3 vozila Renault Kangoo Express
RN 1,4 in
–3
vozila
Renault
Master
FGL1H1P2D2.
7. Pogodbena vrednost:
25,746.950 SIT, brez prometnega davka (Avto Triglav, d.o.o.),
17,160.094 SIT, brez prometnega davka (Porsche Slovenija, d.o.o.),
70,038.692 SIT, brez prometnega davka (Revoz, d.d.),
17,180.280 SIT, brez prometnega davka (Avto Šerbinek, d.o.o.),
10,999.840 SIT, brez prometnega davka (Nissan Adria, d.o.o.).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
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cem nastopajo ponudniki Avto Triglav,
d.o.o., v vrednosti 2,135.000 SIT, Porsche
Slovenija, d.o.o., v vrednosti 1,774.500 SIT
in Revoz, d.d., v vrednosti 9,396.348 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za točko I (belomodra patruljna osebna
vozila do 1600 ccm): 2,777.169 SIT,
1,825.661 SIT;
Za točko II (civilna patruljna vozila do
1600 ccm): 2,462.656 SIT, 1,543.290
SIT;
Za točko III (osebna specialna vozila za
prevoz službenih psov (2+2) do 1600 ccm):
2,752.944 SIT, 1,674.952 SIT;
Za točko IV (specialno zaprta vozila za
prevoz službenih psov večji (2+3+5) do
2000 ccm): 5,394.052 SIT, 4,451.752
SIT.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so
podane na enoto, brez prometnega davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998; Ob-6574.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-9092
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
78 z dne 20. 11. 1998 (objava št. 8298):
– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avto Jarc, Storitve in trgovina, d.o.o., Vukovski dol 63, Jarenina.
6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: službeno vozilo AUSI A6,
2,4 quatro 1 kom.
7. Pogodbena vrednost: 7,385.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,986.882 SIT, 7,371.166 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998, Ob-8298.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Maribor
Ob-9093
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
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izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merilo za dodelitev naročila je končna
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po skupinah (za
v okviru ponudbe navedeno blago) za čas
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Nektar, d.o.o., Bručičeva 3, Ljubljana–Črnuče za skupino G;
2. Podravka, d.o.o., Ljubljana, Tivolska
50, za skupino H;
3. Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, Potrčeva cesta 10, skupino D;
4. Pivka, d.d., Košana, Neverke 30, za
skupini D in F;
5. Era, d.d., Velenje Prešernova 10, za
skupine A1, A2, A3, C, F, G in H;
6. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63 za skupini A4 in E,
7. GEA, d.d., Slovenska Bistrica, Trg
svobode 30, za skupino F,
8. Fructal d.d., Ajdovščina, Tovarniška
7, za skupino G,
9. Mercator Pekarna, d.d., Grosuplje,
Gasilska c. 2, za skupino B,
10. Žito - Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154 za skupini B in C,
11. Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, Večje
brdo 8 za skupine A, C, D, E in H,
12. Mesarstvo Valand Alojz Valand, s.p.,
Loče pri Poljčanah, Loče 46 za skupino D,
13. Živila Kranj, d.d., Naklo, Cesta naOkroglo 3 za skupine C, F, G in H,
14. Emona BC, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130 za vse skupine,
15. Droga, d.d., Portorož, Obala 27 za
skupino H,
16. Vilja, d.o.o., Globoko, Piršenbreg
21 za skupine F,
17. Mesnine Žerak Žerak Franc, s.p.,
Rogatec, Stremalska ul. 9 za skupini A4 in
D,
18. Kras Commerce, d.d., Sežana, Šepulje 31, za skupino D,
19. Bistriške Mesnine, d.d., Slovenska
Bistrica, Zadružna ul. 4, za skupino D,
20. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Laško, Kidričeva 2, za skupini D in F,
21. Cvetko Milan, Velika Nedelja, Trgovišče 44, za skupini A2 in A3,
22. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
Arja vas 92 za skupini A4 in E,
23. Prekoršek, d.o.o., Vojnik, Prušnikova 4, za skupini B in D,
24. Dana, d.d., Mirna, Glavna cesta 34
za skupino G,
25. S.P. Plod, d.o.o., Zgornja Ložnica,
Preloge 25, za skupine A1, A2 in A3,
26. Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2, za
skupine B, C, D, E, F, G in H,
27. Košaki TMI, d.d., Maribor, Oreško
nabrežje 1, za skupino D,
28. Mercator - ZKZ Mozirje, z.o.o., Mozirje, Cesta na Lepo njivo 2 za skupino F,
29. Koroške pekarne, d.d., Dravograd,
Koroška cesta 2, za skupino B,
30. Klasje Celje, d.d., Celje, Prešernova 23, za skupini B in C,
31. Pekarska družba Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 35, za skupino B,

32. PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne, p.o., Ptuj, Rogozniška cesta 2, za skupino B,
33. Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 107, za skupine A, C, E, F, G in H,
34. Jurmes, d.d., Šentjur, Leona Dobrotinška 15, za skupino D,
35. Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5,
za skupine B, C; D, E, F, G in H,
36. Kmetijska zadruga Ptuj, p.o., Ptuj,
Titov trg 12, za skupini A2 in A3,
37. Celjske mesnine, d.d., Celje, Cesta
v Trnovlje 17, za skupino D,
38. Mesarija Strašek, Štefan Strašek,
s.p., Slovenske Konjice, Stari trg 11, za
skupino D.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 47.
10., 11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6847.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-9094
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merilo za dodelitev naročila je končna
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo materiala za popravila in vzdrževanje, tekstilnih
izdelkov in splošnega drobnega inventarja se
po skupinah (za v okviru ponudbe navedeno
blago) za čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999
prizna naslednjim ponudnikom:
1. Šivalnica Nitka Špat Ana, s.p., Celje,
Jamova 2/b, za skupine 2, 3 in 4,
2. Merkur, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7, za skupine 1, 6, 7, 8 in 9,
3. Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Prebold, Tovarnška 7, za skupine 3, 4 in 8,
4. Usnje Celje, d.o.o., Celje, Prešernova 25, za skupini 3 in 8,
5. Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
7, za skupine 1, 6, 7, 8 in 9
6. Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, za skupine 2, 3, 4, 5 in 8,
7. Simpss, d.o.o., Trzin, Motnica 3, za
skupino 5,
8. Stil Commerce, d.o.o., Novo mesto,
Ljubljanska cesta 27, za skupino 6
9. Triumph, d.o.o., Škofja vas, Mariborska c. 218, za skupini 1 in 5.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material za popravila in
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vzdrževanje, tekstilni izdelki in splošni
drobni inventar.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6848.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-9095
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:
merilo za dodelitev naročila je končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
režijskega materiala, pisarniškega materiala,
pralnih in čistilnih sredstev se po skupinah
(za v okviru ponudbe navedeno blago) za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:
1. Pan Goslar, d.o.o., Ig pri Ljubljani,
Brest 4, za skupino 8,
2. Diverseylever, d.o.o., Maribor, Linhartova 15, za skupino 8,
3. Bodo-Dolinšek Bojan, s.p., Polzela
42/b, za skupine 1, 2 in 3,
4. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10,
za skupine 2, 3, 4, 6, 7 in 8,
5. Harper, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova
187, za skupino 1,
6. Grafika Gracer, d.o.o., Celje, Okrogarjeva 2, za skupino 5,
7. Piramida, d.o.o., Zagorje, Polje 10,
za skupini 5 in 6,
8. Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
7, za skupine 1, 2, 3, 6, 7 in 8,
9. Orbico, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva
31, za skupino 3,
10. Založba Obzorja, d.d., Maribor, Partizanska cesta 3-5, za skupine 1, 2, 3, 5, in 6,
11. Paloma, d.d., Sladki vrh 1, za skupino 1,
12. Mavrica, d.d., Ljubljana, Resljeva 1,
za skupine 1, 4 in 8,
13. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, za skupine 1, 3 in 6,
14. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana, Staničeva 41, za skupine 1, 4, 7 in 8,
15. Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor,
Vajngerlova ulica 4 za skupini 7 in 8,
16. Europap, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Šmartno 5, za skupino 1,
17. Center, d.o.o., Celje, Brodarjeva 5,
za skupine 1, 2, 3, 4, 6, 7 in 8,
18. Triumph, d.o.o., Celje, Mariborska
c. 218 za skupine 1, 3 in 8,
19. Merit, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130 za skupini 1 in 2,
20. DZS, d.d., Ljubljana, Mali trg 6 za
skupino 6.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: režijski material, pisarniški material, pralna in čistilna sredstva.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10., 11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6849.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-9096
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sposobnost za dobavo zobozdravstveni
material se prizna naslednjim ponudnikom:
a) Prodent Dental Medicol, d.o.o., Ljubljana, Jurčkova pot 69, Ljubljana,
b) Sanolabor, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4, Ljubljana,
c) Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
d) Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30, Slovenska
Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN
je bil razpisan zobozdravstveni material.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,418.753,98 SIT, 8,418.284 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 72 z dne 23. 10.
1998 str. 6875 Ob-7599.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998 str. 6875
Ob-7599.
Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica
Ob-9097
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo materiala za nego ran, ostali medicinski potrošni material, sanitetni in zavojni material, la-

boratorijski material, razkužila in rtg. material se prizna naslednjim ponudnikom:
a) Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
b) Micro+Polo Lackova 78, Maribor,
c) Sanolabor, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4, Ljubljana,
d) Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,
e) Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30, Slovenska
Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN
je bil razpisan material za nego ran, ostali
medicinski potrošni material, sanitetni
in zavojni material, laboratorijski material in rtg material.
7. Pogodbena vrednost: 9,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,406.564,27 SIT, 5,275.435,81
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 72 z dne 23. 10.
1998 str. 6875 Ob-7598.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998 str. 6875
Ob-7598.
Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica
Ob-9124
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 77 z dne
13. 11. 1998, Ob-8078:
– cena,
– garancija,
– rok izvedbe,
– rok plačila,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metalna SRM, d.o.o., Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obnova portalnega žerjava 150 t na HE Ožbalt.
7. Pogodbena
vrednost:
23,936.340,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,496.310 SIT, 23,936.340,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8078.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
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Ob-9125
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot merila za izbiro so se upoštevali: tehnične karakteristike (ponder 25), cena (ponder 25), plačilni pogoji (ponder 10),
reference (ponder 15), servisiranje (ponder
15) garancija (ponder 5) in ostale ugodnosti
(ponder 5). Vsako merilo je bilo ocenjeno z
oceno od 0 do 10 na podlagi primerjave
vseh prispelih ponudb. Ocene so se lahko
tudi ponavljale, kolikor je bil ponujen element med različnimi ponudniki enakovreden.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tamček M & M, d.o.o., Celovška 55, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: fco. Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno vozilo s tristranskim kiperskim zabojem, pogonom na
dve kolesi, motorjem turbo diesel – od
150 do 180 KM – EVRO 2, skupno težo
vozila 10 ton oziroma nosilnostjo 7,5
ton, univerzalno ploščo za plug s klasično hidravliko, hidravličnim odgonom z
menjalnika za kiper in plug, podest zabojnika iz pločevine Weldox 700, debeline vsaj 3 mm in ogrevanimi zunanjimi
ogledali. Tem in vsem ostalim pogojem iz
razpisne dokumentacije najbolje ustreza kamion
IVECO
EUROCARGO
ML
100E18K-3105, z nadgradnjo TTN Cerknica, prključno ploščo za sneg in hidravliko
Meiller.
7. Pogodbena vrednost: 8,681.023 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,651.754 SIT, 8,434.268 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8247.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Št. 402-53/98-2
Ob-9145
1. Naročnik, poštni naslov: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, kvaliteta, druge
ugodnosti po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a,
2251 Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: 11,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Upravna enota Ptuj

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 206/98-20
Ob-9146
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 30. 11. 1998 ob 13. uri, v Javnem
podjetju Snaga, Povšetova 6, soba št. 51,
II. nadstropje.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): merila za izbiro najugodnejšega ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena,
usklajenost z obstoječo opremo, dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Tehnostroj, d.o.o., Prešernova 40,
Ljutomer, za dobavo in montažo:
– nadgradenj za samonakladalna vozila,
nameščena na šasijo MB ATEGO
1517K/3620/4×2,
– nadgradnje za samonakladalno vozilo,
nameščena na šasijo MAN 12.163
LC/3275,
– nadgradnje za vozilo s hidravličnim dvigalom;
2. Avtotehna Riko, d.d., Litijska 261,
Ljubljana, za dobavo in montažo:
– nadgradenj za smetarska vozila.
3. Za dobavo in montažo nadgradenj
za lahka tovorna vozila razpis ni uspel.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– nadgradnja z montažo za samonakladalno vozilo 15 t – 4 kosi,
– nadgradnja z montažo za samonakladalno vozilo 12 t – 1 kos,
– nadgradnja z montažo za smetarsko vozilo – 3 kosi,
– nadgradnja za vozilo s hidravličnim
dvigalom – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost:
1. Tehnostroj, d.o.o., Prešernova 40,
Ljutomer:
– nadgradnja z montažo za samonakladalna vozila 15 t: 10,680.000 SIT,
– nadgradnja z montažo za samonakladalno vozilo 12 t: 2,541.000 SIT,
– nadgradnja za vozilo s hidravličnim dvigalom: 7,374.000 SIT,
– skupaj: 20,595.000 SIT.
2. Avtotehna Riko, d.d., Litijska 261,
Ljubljana:
– nadgradnje za smetarska vozila:
28,803.988 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– nadgradnje za samonakladalno vozilo
– 15 t: 10,852.252 SIT, 10,680.000 SIT;
– nadgradnje za samonakladalno vozilo
– 12 t: 2,601.398 SIT, 2,541.000 SIT;
– nadgradnje za smetarska vozila:
36,782.208 SIT, 28,803.988 SIT;
– nadgradnja za vozilo s hidravličnim dvigalom: 7,726.236 SIT, 7,374.000 SIT.
11., 12.

Ob-9147
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena in ostali
pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1.a) sadje in zelenjava – podskupine
1, 2 in 3: Misimi Nuri – sadje in zelenjava,
1420 Trbovlje,
1.1. podskupina 4 – zelenjava in sadje zmrznjeno: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,
2.b) kruh in pekovsko pecivo (trajno
in poltrajno) in zmrznjena delikatesa,
2.1. podskupina 2 – zmrznjena delikatesa: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica,
3.c) mlevski izdelki in testenine,
3.1. podskupina 2 – testenine: Žito,
pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
4.d) sveže meso, zmrznjeno meso in
izdelki iz mesa: podskupina 1 – sveže meso
in izdelki iz mesa: Kmetijska zadruga Laško,
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
4.1. podskupina 2 – ribe in konzervirane ribe: Mercator poslovni sistem, d.d.,
trgovina Ljubljana, Šmartinska 30, 1000
Ljubljana,
5.e) mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,
6.f) jajca: Jurmes, d.d., Dobrotinškar
15, 3230 Šentjur,
7.g) sokovi, sirupi in mineralna voda:
Trgovska družba Savinjski magazin trade,
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,
8.h) splošno prehrambeno blago: delno Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 30, 1000 Ljubljana in delno:
Trgovska družba Savinjski magazin trade,
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po predračunu v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998, Ob-7453.
Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje
Št. 096-56/98
Ob-9156
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:
popolnost ponudbe, finančno stanje ponudnika, kvaliteta, garancija, cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: B.T.C., podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Slovenj Gradec,
Šercerjeva 8.
6.(a) Kraj dobave: organizacijske enote
naročnika
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a) 11 strojev za zaprto štetje bankovcev in
b) 71 strojev za odprto štetje bankovcev.
7. Pogodbena vrednost:
(a) 8,179.479 SIT,
(b) 16,603.776 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 9,031.222,20 SIT, 8,179.479 SIT.
b) 22,074.255 SIT, 16,603.776 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 23. 10.
1998, Ob-7530.
14.
Agencija RS za plačilni promet
Št. 155/13/98
Ob-9171
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
a) Status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;
– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku).
b) Nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo.
c) Poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki).
č) Finančne bonitete ponudnika.
d) Reference: v zadnjih 3. letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3. javnih zavodov s področja zdravstva, certifikati.
e) 60 dnevni plačilni rok.
f) Dobavni pogoji:
– zagotavljanje letnih količin blaga,
– odzivni čas največ 7 dni,
– dostava blaga fco naročnik razloženo.
g) Dostava cenikov vsake štiri mesece.
h) Garancija oziroma izjave:
– za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT,
– izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
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5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Johnson & Johnson, Dunajska 22,
1000 Ljubljana,
– Medis, d.o.o., Vojkova 4, 1001 Ljubljana,
– Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana,
– Auremiana, d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana,
– Medine, Erjavčeva 30, 3000 Celje,
– Star 2000, Ulica Ivana Regenta 16,
6310 Izola,
– Omnia Medica, d.o.o., Pristaniška 12,
6000 Koper,
– Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
– J.S. Evromedical Company, Cesta XIV.
Divizije 36, 2000 Maribor,
– Manet, d.o.o., Linhartova 3, 1000
Ljubljana,
Naročnik je za posamezno vrsto blaga
priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: Implantati v okviru letnih potreb naročnika.
7. Razpisana vrednost: 122,942.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 15 ponudb.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) Naročnik bo oba izbrana ponudnika
vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe.
b) Naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60,
z dne 28. 8. 1998, Ob-6042.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-9173
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup žičnega pletiva in spojne vrvice.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 8. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop 1: Ekmos, d.o.o., Šuštarjeva 42,
1420 Trbovlje,
Sklop 2: Conntax s.p., Brezovo 6, 8293
Studenec.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz
razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjeni vrednosti sklopov sta:

– Sklop 1: 18,525.000 SIT,
– Sklop 2: 5,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
sta prizvajalca.
9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 4,
Sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: najnižja 13,715.615 SIT, najvišja 27,575.000 SIT.
Sklop 2: najnižja 5,500.000 SIT, najvišja 5,528.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8091.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9174
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za nakup pisarniškega
materiala.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop 1, Sklop 2: Cankarjeva založba,
d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1512 Ljubljana,
Sklop 3: ni dveh ponudb, javni razpis za
ta sklop se ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne
dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjene vrednosti sklopov:
– Sklop 1: 4,417.405 SIT,
– Sklop 2: 1,293.342 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 7.
Sklop 1: 5,
Sklop 2: 5,
Sklop 3: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: najnižja 4,417.405 SIT, najvišja 7,739.067 SIT
Sklop 2: najnižja 1,293.342 SIT, najvišja 1,413.214 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998; Ob-8094.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9175
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
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jalca brez omejitev za nakup izdelkov iz
gume in plastike.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
Sklop 1, Sklop 3: Pego d.o.o., Ul. XIV.
divizije 12, 3000 Celje,
Sklop 2: Rudis d.d., Trg revolucije 25 B,
1420 Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjene vrednosti sklopov:
– Sklop 1: 11,881.763 SIT,
– Sklop 2: 4,094.736 SIT,
– Sklop 3: 226.206 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudniki so trgovska podjetja.
9. Število prejetih ponudb: 7.
Sklop 1: 2,
Sklop 2: 4,
Sklop 3: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: najnižja 11,881.763 SIT, najvišja
15,250.310 SIT,
Sklop 2: najnižja 4,094.736 SIT, najvišja
4,631.904 SIT,
Sklop 3: najnižja 226.206 SIT, najvišja
289.243 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998; Ob-8088.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9176
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup ventilacijskih cevi.
3. Datum izbire: odpiranje 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): javni razpis se ponovi.
Ni bilo dveh popolnih ponudb.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 78 z dne 13. 11. 1998; Ob-8326.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9177
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup izdelkov črne metalurgije.
3. Datum izbire: odpiranje 9. 12. 1998 in
ocenjevanje 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop
6, sklop 9: Merkur, d.d., Koroška cesta 1,
4000 Kranj,
Sklop 7: Gorenje trgovina, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje,
Sklop 5, sklop 8: ni dveh popolnih ponudb, javni razpis se ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz razpisne
dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjene vrednosti sklopov:
– Sklop 1: 2,452.941 SIT,
– Sklop 2: 2,337.195 SIT,
– Sklop 3: 3,796.999 SIT,
– Sklop 4: 6,275.086 SIT,
– Sklop 6: 4,127.236 SIT,
– Sklop 7: 6,985.042 SIT,
– Sklop 9: 4,285.192 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika sta
trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 10.
Sklop 1: 4,
Sklop 2: 3,
Sklop 3: 5,
Sklop 4: 4,
Sklop 5: 4,
Sklop 6: 3,
Sklop 7: 3,
Sklop 8: 3,
Sklop 9: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: najnižja 2,452.941 SIT, najvišja
3,557.354 SIT,
Sklop 2: najnižja 2,337.195 SIT, najvišja2,372.567 SIT,
Sklop 3: najnižja 3,796.999 SIT, najvišja
4,036.563 SIT,
Sklop 4: najnižja 6,051.013 SIT, najvišja
6,275.086 SIT,
Sklop 6: najnižja 4,127.236 SIT, najvišja
4,670.704 SIT,
Sklop 7: najnižja 6,985.042 SIT, najvišja
9,263.089 SIT,
Sklop 9: najnižja 4,285.192 SIT, najvišja
6,123.325 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7927.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9178
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup TH podporja za obdobje 1999 – 2000.
3. Datum izbire: odpiranje 8. 12. 1998 in
ocenjevanje 11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7,
1420 Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik: skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Okvirna vrednost pogodbe: 1,547.496
DEM.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
najnižja 1,547.496 DEM , najvišja 1,563.840
DEM.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7929.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-9179
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup vrtalnega drogovja
in vrtalnih kron.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
Sklop 1, sklop 2, sklop 3, Merkur, d.d.,
Koroška cesta 1, 4000 Kranj,
Sklop 4: ni ponudnika.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik: skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz razpisne
dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjene vrednosti sklopov:
– Sklop 1: 8,645.679 SIT,
– Sklop 2: 25,585.887 SIT,
– Sklop 3: 838.766 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 2,
Sklop 2: 2,
Sklop 3: 2,
Sklop 4: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: najnižja in najvišja 8,645.679 SIT,
Sklop 2: najnižja in najvišja 25,585.887
SIT,
Sklop 3: najnižja 838.766 SIT najvišja
919.541 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998; Ob-7926.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 170-3/98
Ob-9187
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Gasilska
brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); ustreznost ponudbe v skladu z
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razpisno dokumentacijo, cena, tehnične rešitve, poprodajne aktivnosti, plačilni pogoji,
reference, rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Webo d.o.o, Šlandrova 4,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrtljiva dvižna ploščad na podvozju Mercedes Benz tip Atego.
7. Pogodbena vrednost: 80,348.570,35
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,348.570,35 SIT, 78,001.424,09
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.
Gasilska brigada Ljubljana, p.o.

Naročnik je za posamezno vrsto blaga
priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: srčni stimulatorji in defibrilatorji s priborom v okviru letnih potreb
naročnika.
7. Razpisana vrednost: 129,833.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) Naročnik bo oba izbrana ponudnika
vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe.
b) Naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 60, z
dne. 28. 8. 1998, Ob-6049.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/7/98
Ob-9194
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
a) Status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dovoljenje za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko v teku).
b) Nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo.
c) Poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki).
č) Finančne bonitete ponudnika.
d) Reference: v zadnjih 3. letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3. javnih zavodov s področja zdravstva, certifikati.
e) 60 dnevni plačilni rok.
f) Dobavni pogoji:
– zagotavljanje letnih količin blaga,
– odzivni čas največ 7 dni,
– dostava blaga fco naročnik razloženo.
g) Dostava cenikov vsake štiri mesece.
h) Garancija oziroma izjave:
– za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT,
– izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
Ime in naslov izvjalcev, ki jim je bila priznana sposobnost:
– Salus,d.d., Mašera Spasiševa 10,
1000 Ljubljana,
– Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,
– Thomy Frey East, d.o.o., Bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Progem, d.o.o., Cesta na Brdo 79,
1000 Ljubljana.

Su 85/98
Ob-9204
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 1. kvaliteta, 2. cena, 3. rok
dobave, 4. stalnost zalog, 5. reference, 6.
ponudba izven specifikacije, 7. razne
ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Astra tehnična trgovina, d.d.,
Staničeva 41, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava čistilnih sredstev in
čistilnega potrošnega materiala (količine
zaradi obsega podatkov razvidne v dokumentaciji).
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,372.545 SIT, 1,974.773 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 1539-156/98
Ob-9206
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, Ravne
na Koroškem.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba ponudnika, ki najbolj ustreza razpisnim pogojem in
tehničnim zahtevam naročnika v zvezi s predmetom naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtotehna, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Komunalno podjetje Log, Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kombinirano vozilo za prevoz oseb (1+6) in tovora s tristranskim
prekucnikom nosilnosti od 2000 do
3000 kg.
7. Pogodbena vrednost: 5,870.481,02
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,482.598 SIT, 5,785.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.
Komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Ob-9207
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): prvi odstavek 18. člena.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Unistar, d.o.o., Slomškova
27-29, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebni računalniki 50 kosov,
barvni inkjet tiskalniki 10 kosov, datotečni strežniki 5 kosov, laserski tiskalniki
40 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 18,659.970
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,621.918,25 SIT, 18,659.970 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Ob-9208
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Tolmin, Prešernova 6, 5220 Tolmin.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročniku po pregledu in ocenjevanju nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov.
5.
6. (a) Kraj dobave: Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: posebno reševalno vozilo reanimobil.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,637.725 SIT, 13,772.668 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Zdravstveni dom Tolmin
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 95/98
Ob-9082
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 11. 1998 (sklep).
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis, GP Gradnje Ptuj,
d.d., Ptuj, Ormoška c. 22.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba primarne fekalne in meteorne kanalizacije v Krčevini pri Ptuju – 1. etapa.
7. Pogodbena vrednost: 46,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,771.442 SIT, 74,391.468,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik si je na podlagi 16. točke javnega
razpisa pridržal pravico in določil manjši obseg del od razpisanega glede na razpoložljiva sredstva.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob- 6917,
Št. 352-05-11/98-5.
Mestna občina Ptuj
Št. 95/98
Ob-9083
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne kana-
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lizacije v Rogoznici – 2. etapa in meteorne kanalizacije v Rogoznici – 1. etapa.
7. Pogodbena vrednost: 57,798.481
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,430.247,61 SIT, 57,798.481 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998; Ob7504, Št. 352-05-17/98-5.
Mestna občina Ptuj
Št. 36/98
Ob-9084
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 061/17-10-656, faks
061/310-478.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik je bil izbran na podlagi merila sedanje vrednosti
stroškov, ki upošteva naslednje kriterije:
– ponudbena cena, preračunana na primerljivi nivo,
– plačilni pogoji,
– terminski plan,
– dinamika plačil,
– morebitni drugi komercialni pogoji,
– garancijski roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije – vzdrževanje,
d.o.o., Ložica 54, 1360 Vrhnika.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela pri prenovi stanovanjske hiše Rečna ulica 5 v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 25,036.171
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,732.578 SIT, 25,036.171 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Ob-6922.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 35205-36/98
Ob-9085
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad Nizkogradnje, d.o.o., Murska Sobota, Bakovska cesta 33, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
v naselju Bakovci – I. faza.
7. Pogodbena
vrednost:
28,931.424,24 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,790.808,81 SIT, 28,931.424,24
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 009872
Ob-9086
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova ul. 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova črpališča Brdo.
7. Pogodbena vrednost: 14,415.881
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,950.442 SIT, 14,415.881 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 41/97 in 43/97; izid
v Uradnem listu RS, št. 67/97 in 9/98.
13.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, Ljubljana
Št. 902/98
Ob-9087
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Lekarna Ljubljana, Ulica stare pravde 11,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri izvajalca je
bil sprejet 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji:
– celovitost ponudbe,
– formalna usposobljenost,
– finančna boniteta ponudnika,
– ponudbena cena,
– kvaliteta ponujenih podizvajalcev,
– rok izvedbe in usklajenost terminskega plana,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena
dela in vgrajeno opremo,
– priporočila prejšnjih investitorjev o kvaliteti in spoštovanju rokov,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPG Evgrad, Pot na Tojnice, Vrhnika.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet javnega naročila je izvedba rušitvenih, gradbenih,
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obrtniških in instalacijskih del za obnovitev prostorov Lekarne Šiška, v pritličju
poslovno stanovanjskega objekta na Celovški cesti 83 v Ljubljani.
7. Pogodbena
vrednost:
23,172.053,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 9 veljavnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,903.252 SIT, 21,641.012,48 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: primerjava in vrednotenje je bilo opravljeno za
vse ponudbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 11. 1998,
Ob-7463.
Lekarna Ljubljana
Št. 903/98
Ob-9088
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Lekarna Ljubljana, Ulica stare pravde 11,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri izvajalca je
bil sprejet 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji:
– celovitost ponudbe,
– formalna usposobljenost,
– finančna boniteta ponudnika,
– ponudbena cena,
– kvaliteta ponujenih podizvajalcev,
– rok izvedbe in usklajenost terminskega plana,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena
dela in vgrajeno opremo,
– priporočila prejšnjih investitorjev o kvaliteti in spoštovanju rokov,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet javnega naročila je izvedba opreme po naročilu,
stavbno mizarskih del in grafične
opreme za opremo prostorov Lekarne
Šiška, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Celovški cesti 83 v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 14,210.602
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 4 veljavne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,375.613,27 SIT, 12,731.477 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: primerjava in vrednotenje je bilo opravljeno za
vse ponudbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 11. 1998,
Ob-7464.
Lekarna Ljubljana
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Ob-9089
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumentacije,
– najugodnejša ponudbena cena,
– ugodni pogoji plačil,
– servisiranje obstoječe opreme,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elan Line, d.o.o., Begunje
1, 4275 Begunje na Gorenjskem.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: šolska oprema, oprema za kuhinjo in telovadnico v OŠ Miroslav Vilhar v Postojni.
7. Pogodbena vrednost: 52,779.732
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,551.454 SIT, 52,214.612 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Občina Postojna
Ob-9090
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumentacije,
– ponudbena cena,
– popusti, blagovni kredit,
– ugodni pogoji plačil,
– angažiranje lastne operative,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija Kulturnega doma v Postojni.
7. Pogodbena vrednost: 68,869.220
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,558.668 SIT, 68,869.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.
Občina Postojna
Št. 343-31/98-232
Ob-9141
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena s fiksnostjo cen, reference in zadovoljevanje pogojev za priznano sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija javne
ceste Mereče–Podstenjšek.
7. Pogodbena vrednost: 14,184.900
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,730.049 SIT, 14,184.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-9142
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Maribor, Ul. talcev 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 70%, reference 20%, rok
dokončanja del 5%, ugodnejši plačilni pogoji 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zaključna gradbena dela
Muraus Boris, s.p., Ul. Roberta Kukovca
21, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
– vrsta: adaptacija zobotehničnega
laboratorija,
– obseg: gradbena, obrtniška in instalacijska dela,
– kraj izvedbe: Svetozarevska 21, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15,563.813 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,500.000 SIT, 15,563.813 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7874.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-9196
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: INCO invest, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija podstrešnih prostorov na Metelkovi v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 9,855.245 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,320.985 SIT, 9,855.245 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Mestna občina Ljubljana
Ob-9197
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (43. člen).
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., IOC Trzin,
Špruhe 1, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe Vodnikov trg 3 v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 8,236.963 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,741.569 SIT, 8,236.963 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Ob-9198
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (43. člen).
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Peček, d.o.o.,
Hudourniška pot 21, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova zadnje fasade na objektu OŠ Valentina Vodnika.
7. Pogodbena vrednost: 3,880.273 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,028.803 SIT, 3,880.273 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Št. 347-05-28/1850-61
Ob-9199
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-416, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference pri podobnih delih
(0,35), ponudbena cena (0,35), opremljenost z ustrezno mehanizacijo (0,30).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: mestne ulice, trgi in krajevne ceste JKP Nigrad Maribor, lokalne ceste
Cestno podjetje Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Maribor.
7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: po posameznih postavkah.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni skupne vrednosti ponudbe.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.
Mestna občina Maribor
Ob-9200
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– možnost kompenzacij.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGS, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odpiranje III. polja
(jama Trbovlje).
7. Pogodbena
vrednost:
96,415.776,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,987.250 SIT, 96,415.776,50 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: 2 ponudbi sta bili veljavni.
12., 13.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 02/01-98
Ob-9201
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik dosega najvišjo
stopnjo razpisanih meril, vezanih na vrednost ponudbe, referenc, plačilnih pogojev,
roka izvedbe in ostalih ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cigrad, d.o.o., Ravne 103c,
3325 Šoštanj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija stanovanjsko poslovnega objekta.

7. Pogodbena vrednost: 77,391.272
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 22,675.642
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 97,313.830 SIT, 77,391.272 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68-69 z dne 9. 10. 1998.
Stanovanjski sklad Občine Žalec
Št. 603-23/98
Ob-9202
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, višina bančne garancije,
reference, plačilni pogoji, upoštevanje materiala iz popisa del, roki izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad, d.d., Zadržna c.
16, Črnomelj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbenoobrtniška in
instalacijska dela – prizidek k OŠ Loka.
7. Pogodbena
vrednost:
172,435.422,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 186,805.217 SIT, 172,435.422,10
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998 in Uradni list
RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.
Občina Črnomelj

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 4474/98
Ob-9075
1. Naročnik, poštni naslov: Poslovni odbor konzorcija Cero, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, tel. 064/714-222, faks
064/714-684.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predlagana tehnologija, reference in usposobljenost za tovrstna dela, ponudbena cena, pogoji plačila, začetek dela,
rok izvedbe, boniteta ponudnika in ostale
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ponudbene ugodnosti – kriteriji so se obravnavali kompleksno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring projekt, d.o.o.,
Nazorjeva 1, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava idejno tehničnih zasnov za izvedbo
sežigalnice komunalnih odpadkov s
spremljajočimi objekti.
7. Pogodbena vrednost: 13,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,610.000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,500.000 SIT, 13,800.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.
Poslovni odbor konzorcija Cero
Radovljica
Št. 363-94/98
Ob-9076
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o ponovnem razpisu je bil sprejet 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po pregledu in ocenjevanju ponudb, je strokovna komisija iz postopka oddaje naročila skladno z izločitvenimi kriteriji,
navedenimi v splošnih razpisnih pogojih, izločila enega ponudnika in ugotovila, da nista ostali popolni vsaj dve ponudbi, zato
naročnik po določilih prvega odstavka
41. člena zakona o javnih naročilih ne more
sprejeti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 990.944,50 SIT, 782.775 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 78 z dne 20. 11.
1998, Ob-8335.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-9079
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena storitev,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– možnost kompenzacij,
– minimalni čas reakcije v primeru intervencije,
– celovitost opravljenih del z lastno mehanizacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biosan, d.o.o., Hrvatski trg
4, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekultivacija površine v pridobivalnem prostoru rudnika Trbovlje in Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT/na letni ravni.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,552.570 SIT/ha, 698.600 SIT/ha.
11., 12.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-9080
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena storitev,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– možnost kompenzacij,
– minimalni čas reakcije v primeru intervencije,
– celovitost opravljenih del z lastno mehanizacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGSS Janez zakonjšek,
s.p., Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: urejanje površine v pridobivalnem prostoru
obrata Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT/na letni ravni.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7.391 SIT/ha, 6.859 SIT/ha.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: 1 ponudba je bila nepopolna.
12.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-9081
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena storitev,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– možnost kompenzacij,
– minimalni čas reakcije v primeru intervencije,
– celovitost opravljenih del z lastno mehanizacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pavčnik, d.o.o., Partizanska
c. 59, 1431 Dol pri Hrastniku.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: urejanje površine v pridobivalnem prostoru
obrata Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT/na letni ravni.
8.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3.420 SIT/h, 3.283 SIT/h.
11., 12.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 1233-1/98
Ob-9107
1. Naročnik, poštni naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor najugodnejšega ponudnika.
3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsebina ponudbe, priloženi vzorci, reference, ponudbena cena – kakovost
ponujenih materialov in druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje,
d.d., Kraški zidar, Cesta na Lenivec 4, 6210
Sežana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prenova hotela Maestoso – spalni del – I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 124,618.492
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 160,495.363 SIT (brez prometnega
davka), 108,079.873 SIT.
11., 12.
Kobilarna Lipica
Št. 13/2211
Ob-9139
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring Projekt Kranj,
d.o.o., Nazorjeva ul. 1, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI
za obnovo gradu Kislkamen v Kranju.
7. Pogodbena vrednost: 9,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,300.000 SIT, 9,950.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8210, št. 2235/98.
Mestna občina Kranj
Ob-9140
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Koratur, Avtobusni promet
in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v letu 1999.
7. Pogodbena
vrednost:
33.522
SIT/enoto.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33.522 SIT /enoto.
11., 12.
Občina Vuzenica
Ob-9143
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ADD, d.o.o., Tbilisijska 85,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje strojne in programske opreme
DIGITAL centralnega računalniškega sistema za koledarsko leto 1999.
7. Pogodbena
vrednost:
23,953.046,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,146.264 SIT, 23,953.046,40 SIT.
11., 12.
Banka Slovenije
Št. 95-7-1/2
Ob-9159
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Izola, Dantejeva 1, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izdelavo projektne
dokumentacije za gradnjo.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugodna cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Studio Arhitektura Izola, Pitonijeva 9, 6310 Izola.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI,
PID) za gradnjo novega Zdravstvenega
doma v Izoli.
7. Pogodbena vrednost: 11,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,554.000 SIT, 10,850.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
Uradni list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5959.
Zdravstveni dom Izola
Ob-9166
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanejm sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
a) Status ponudnika (registracija oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali poslopek likvidacije);
b) Nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;
c) Poravnane davčne obveznosti;
d) Finančne bonitete ponudnika;
e) Reference (v zadnjih treh letih vsaj
eno leto pogodbeno opravljanje razpisanih
storitev za vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike);
f) 60 dnevni plačilni rok;
g) Odzivni čas največ 2 uri;
h) Opravljanje storitev po potrebi 24 ur
na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji;
i) Opravljanje storitev z redno zaposlenimi delavci (tudi tehnologi);
j) Usposobljenost izvajanja del inštalacij
šibkega in jakega toka, pooblastilo za izvajanje kontrolnih meritev na elektroinštalacijah v stavbi in na strelovodnih napravah ter
pooblastilo za izvajanje inštalacij v S izvedbi;
k) Usposobljenost za dela inštalacij centralnega ogrevanja in pare ter medicinskih
in tehničnih plinov;
l) Garancija za resnost ponudbe in izjava
banke o pridobitvi garancije za dobro izvedbo posla.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:
Skupina 1 - Slikopleskarstvo:
– Slikar, d.d., Prešernova 26, Maribor,
– Spot, d.o.o., Pod gozdom 1, Trbovlje.
Skupina 2 - Zidarstvo:
– Zidarstvo Vocovnik Silvester, s.p., Lackova 17/a Maribor,
– Zidarstvo Vocovnik Herman, s.p., Lackova 17/a Maribor,
– Stavbar IGM Hoče, d.d., Miklavška 40,
Hoče,
– Spot, d.o.o., Pod gozdom 1, Trbovlje.
Skupina 3 - Keramičarstvo:
– Pečarstvo in keramičarstvo Lešnik
Jože, s.p., Ritoznoj 54, Slovenska Bistrica,
– Spot, d.o.o., Pod gozdom 1, Trbovlje.
Skupina 4 - Tapetništvo:
– Tapetništvo TIS Udovičič Alojzija, s.p.,
Šentilj 135, Šentilj.
Skupina 5 - Talne obloge:
– Aktual, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 27, Maribor,
– Rebellion, d.o.o., Meljska cesta 37,
Maribor,
– Spot, d.o.o., Pod gozdom 1, Trbovlje.
Skupina 6 - Elektroinštalaterstvo:
– Tabga, d.o.o., Radovanova 2, Maribor,
– Elektra, d.d., Kočevarjeva 5, Maribor,
– Elektrotehnika, d.d.,Prešernova 28,
Ptuj.
Skupina 7 - Kleparstvo:
– Kleparstvo Tisaj Valentin, s.p., Kurirčkova 2, Miklavž.
Skupina 8 - Inštalaterstvo (vodovod in
centralno ogrevanje):

– Gmajner Zvonko, s.p., Sele 15, Pragersko.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela v letu 1999.
7. Razpisana vrednost: 81,750.000 SIT.
Skupina
1
Slikopleskarstvo
24,750.000 SIT.
Skupina 2 - Zidarstvo 7,000.000 SIT.
Skupina 3 - Keramičarstvo 6,000.000
SIT.
Skupina 4 - Tapetništvo 6,000.000 SIT.
Skupina 5 - Talne obloge 6,000.000 SIT.
Skupina 6 - Elektroinštalaterstvo
7,000.000 SIT.
Skupina 7 - Kleparstvo 7,000.000 SIT.
Skupina 8 - Inštalaterstvo (vodovod in
centralno ogrevanje) 18,000.000 SIT.
5.
6. Število prejetih ponudb: 15.
7.
8. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik
bo vse, ki jim je priznal sposobnost ob ugotovitvi potrebe po vzdrževalnem delu pozval, da mu dostavijo predračune za potrebna vzdrževalna dela.
Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je
priznal sposobnost in bodo dostavili predračune izbral izvajalca po merilu: najnižja
končna cena.
9. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 60, z dne 28. 8. 1998,
Ob-6037.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-9167
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
a) Status ponudnika (registracija oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali poslopek likvidacije);
b) Nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;
c) Poravnane davčne obveznosti;
d) Finančne bonitete ponudnika;
e) Reference (opravljanje neurgentnih
prevozov za zdravstvene zavode v zadnjem
letu);
f) 60 dnevni plačilni rok;
g) Odzivni čas največ 30 minut;
h) Opravljanje storitev vse dni v letu pod
enakimi pogoji;
i) Dostava cenika vsake 4 mesece;
j) Garancija za resnost ponudbe in izjava
banke o pridobitvi garancije za dobro izvedbo posla.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:
– DAVA, d.o.o., Gasilska 3, Selnica,
– SANTRA, d.o.o., Lackova 269, Limbuš,
– REŠILKO, d.o.o., Jareninski vrh 35,
Jarenina.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: neurgentni prevozi bolnikov v letu 1999.
7. Razpisana vrednost: 5,450.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost
vsake štiri mesece pozval, da mu dostavijo
cenik storitev.
Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je
priznal sposobnost in bodo dostavili cenike
izbral izvajalca po merilu: najnižja končna
cena.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-6038.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-9168
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merilo za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Maribor, d.d., Ljubljanska ul. 9, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje premoženja v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 26,122.320 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,122.320 SIT, 30,369.000 SIT.
11., 12., 13.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-9188
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): na javnem razpisu za izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje horizontalnega
programa politike povečevanja konkurenčne
sposobnosti slovenskega gospodarstva na področju izobraževanja v tekstilni in usnjarsko
predelovalni industriji – nadaljevanje projekta
Centra mode in managementa (Ur. l. RS, št.
72 /98) naj bi bil izbran najugodnejši ponudnik v skladu z določili zakona o javnih naročilih
o izvedbi ponovnega javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: javni razpis je bil odprt
do 12. novembra 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire).
Zaradi premajhnega števila prispelih ponudb naročnik ni izbral izvajalca. Po sklepu
komisije za vodenje postopka oddaje javnega naročila in izbiro najugodnejšega ponudnika se javni razpis ponovi.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10., 11., 12., 13.
Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti
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Št. 92/98
Ob-9189
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 43. člen.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 80%,
– garancija 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., IOC Trzin,
Špruhe 1, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zamenjava oken na OŠ Ketteja in Murna.
7. Pogodbena vrednost: 3,810.912 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,995.319 SIT, 3,810.912 SIT.
11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 82/98
Ob-9190
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): prvi odstavek 18. člena.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Bežigrad, d.d., Staničeva 41, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje protokolarnega objekta Ljubljanski grad.
7. Pogodbena vrednost: ura 1.118,25
SIT mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.118,25 SIT/uro, 1.062,30 SIT/uro.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 70 z dne 16. 10.
1998, Ob-7347.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 5530/98
Ob-9191
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj,
tel. 064/28-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): rok izplačila zavarovalne vsote
vsak – 10%, reference v Elektro Gorenjski,
d.d. – 10%, višina mesečne premije – 40%,
višina zavarovalnih vsot – 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
OE Kranj, Bleiweisova c. 20, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kolektivno nezgodno zavarovanje oseb za ca.
360 oseb.
7. Pogodbena vrednost: 7,754.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6, od tega 2
nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,087.040 SIT, 6,112.800 SIT.
11., 12.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 05/212-98
Ob-9192
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel najvišjo skupno oceno na podlagi razpisanih
meril.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Verbundplan GmbH, Am Hof
6a, A-1010 Wien, Avstrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: revizija študije izvedljivosti in idejnega projekta za objekt HE Moste – sanacija in
doinstalacija.
7. Pogodbena vrednost: 14,319.479
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,975.000 SIT, 14,319.479 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 67 z
dne 2. 10. 1998.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode
Su 85/98
Ob-9205
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 1. garancija za opravljen servis in
vgrajene rezervne dele, 2. cena, 3. odzivni
čas, 4. čas odprave napake, 5. reference,
6. čas rešitve morebitne reklamacije, 7. druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Copia, d.o.o., Vojkova 15,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servisiranje birotehnične opreme (fotokopirnih strojev, faksov, pisalnih strojev, diktafonov, prepisovalcev).
7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,248.845 SIT, 812.650 SIT.
11., 12.
Okrožno sodišče v Ljubljani
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Zbiranje ponudb
Št. 6188/720/1341/17637
Ob-9098
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB.UV.BV. št.
17 dne 10. 11. 1998 je ugotovila, da sta na
zahtevo za ponudbo, ki je bila poslana na tri
iz liste možnih dobaviteljev, odgovorili vsi
trije. Glede na tehnične zahteve NEK-a, glede na to, da edina zagotavlja opremo v skladu z INPO standardi, kakor tudi glede komercialnih pogojev, je bila kot najustreznejša izbrana ponudba firme National Nuclear
Corporation. Na podlagi teh ugotovitev se
je strokovna komisija odločila, da odda javno naročilo po 54. členu ZJN.
3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: National Nuclear Corporation, 1275 Hammerwood Avenue, Sunnyvale, Ca. 94089, USA.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kom Gamma-60 portalni monitor za osebe.
7. Pogodbena vrednost: 5,580.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6223/17609
Ob-9099
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 54. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda tuji firmi “PGS”, ker je edini od
znanega končnega števila ponudnikov za
dobavo rezervnih delov za ventile v sistemih
GH (Waste Gas) in RH (Residual Heat Removal) na podlagi zahtevanim predpisov.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PGS – Power Generation
Services Division, 2146 Flintstone Drive,
Tucker, Georgia 30085-0125, U.S.A.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za ventile.
7. Pogodbena vrednost: 12,571.427 SIT.
8.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
18,729.475 SIT, 12,571.427 SIT.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-9116
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb po prvem odstavku 54. člena ZJN.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja marža, ugodni plačilni
pogoji, najnižja skupna ponujena vrednost
dobave za leto 1999.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba, Kopitarjeva 2, Ljubljana.

Št.

87-90 / 28. 12. 1998 / Stran 7791

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tuja periodika po posebni specifikaciji za leto 1999 in 2000.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 do
15,000.000 SIT letno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za leto 1999: od 12,577.323 SIT do
11,270.000 SIT.
11., 12., 13.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Zbiranje predlogov
Št. 01-148/98-10
Ob-9136
1. Ime in naslov naročnika: Komunala,
javno podjetje, d.o.o., Kopališka ul. 2, Murska Sobota.
2. Opis razpisanega naročila: sklenitev
zavarovanja objektov, naprav, vozil in zaposlenih.
3. Predvidena višina zavarovanja: skupna letna premija zavarovanja v vrednosti
10,000.000 SIT.
4. Predviden čas izvedbe naročila: pričetek zavarovanja 1. 1. 1999.
5.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Komunala, d.o.o., Kopališka ul. 2, 9000 Murska Sobota, v tajništvu podjetja.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 1. 1999.
6.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predlog: 21. 1. 1999 do 10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
predlog: Komunala, d.o.o., Kopališka ul. 2,
9000 Murska Sobota, v tajništvu podjetja.
7. Merila za ocenjevanje predloga: obseg zavarovanja, ugodnosti in višina premije.
8. Oblika predloga: ponudnik lahko izdela predlog v več variantah, katere bi bile po
njegovem mnenju aktualne za naročnika.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota
Št. 6210/765/17856
Ob-9137
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB.UV.VN. Št.
22, dne 7. 12. 1998 je ugotovila, da sta na
zahtevek za ponudbo, ki je bil poslan na
proizvajalca in njegovega evropskega zastopnika (v skladu s programi zagotavljanja kakovosti v NEK Krško) prispele dve ponudbi.
Od prejetih ponudb je tehnično in komercialno najugodnejši ponudnik ameriška firma
Limitorque, ZDA, ki je hkrati in originalni proizvajalec naročenih rezervnih delov.
3. Datum izbire: 7. 12. 1998.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Limitorque Corp., 5114
Woodall Road, Lynchburg, Virginia, USA.
5. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: 151 kosov različnih originalnih
rezervnih delov za operatorje ventilov.
6. Pogodbena vrednost: 11,360.000 SIT.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6216/17851
Ob-9138
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 54. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda uradnemu zastopniku proizvajalca
rezervnih delov “Grunding”, firmi “Plettac”,
ker je edini od znanega končnega števila
ponudnikov za dobavo rezervnih delov za
varnostno opremo, ki je že instalirana na
varnostni ograji NEK-a od originalnega proizvajalca “Grunding” na osnovi zahtevanih
predpisov.
3. Datum izbire: 9. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Plettac Security Systems GmbH,
Breitenfurter Str. 43-45, A-1120 Wien.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za nadzor
varnostne ograje.
7. Pogodbena vrednost: 15,089.965 SIT.
8. Število prejetih ponudb: 2.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,413.394 SIT, 15,089.965 SIT.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 6227-26/1358/17789
Ob-9100
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: javno naročilo se
odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi “Crane Nuclear, Inc.”, ker je edina sposobna za
dobavo rezervnih delov za ventile v sistemih
IA (Instrument Air), SA (Auxiliary Steam), EX
(Extraction Steam) in HD (Heat Drain) ter je
verificirana kot edina na osnovi zahtevanih
predpisov.
3. Datum izbire: 14. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Crane Nuclear, Inc. Gine
Systems, 860 Remington Boulevard, Bolingbrook, Illinois 60440, U.S.A.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli za ventile v nuklearnih elektrarnah – 1 komplet.
7. Pogodbena vrednost: 6,785.613,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 1350/17684
Ob-9101
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: v skladu s 55. čle-
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nom, 3. točka zakona o javnih naročilih, se odda
javno naročilo brez javnega razpisa proizvajalcu
ventilov in rezervnih delov za ventile, firmi Italvalv,
ker je edina sposobna za dobavo ventilov in
rezervnih delov za ventile, katerih proizvajalec je.
NE Krško ima že vgrajene ventile firme Italvalv,
načrtuje pa v času remonta 1999 zamenjavo
nekaterih ventilov in rezervnih delov ventilov proizvajalca Italvalv. Firma Italvalv je verificirana tudi
kot edina na osnovi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 9. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): kvaliteta, cena rezervnih delov ter edini
možni dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Italvalv, 15060 Sant’ Antonio di Basaluzzo (AL), Strada del Corriere, 27, Italia.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: ventili in rezervni deli ventilov proizvajalca Italvalv.
7. Pogodbena vrednost: 7,657.979,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-9103
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, Partizanska 30, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: po 7. točki 55. člena
– nepopravljiva okvara terenskega vozila dežurnega zdravnika.
3. Datum izbire: 21. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): urgentnost, cena, kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: DKS, d.o.o., Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30, Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: terensko vozilo Daihatsu Terios.
7. Pogodbena vrednost: 2,679.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,745.000 SIT, 2,679.900 SIT.
11.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 167/98
Ob-9104
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): po ponderiranih ocenjevalnih kriterijih iz
razpisne dokumentacije je bil ponudnik najbolje ocenjen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Kovinski izdelki D. Puc, s.p., Hotedršica.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Dobravlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: kuhinjska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 12,519.850 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
13,147.345 SIT, 8,715.219 SIT.
11.
Občina Ajdovščina

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: analiza stanja meroslovnih zmogljivosti na področju fizikalne veličine dolžina
po posameznih pravnih osebah v Republiki
Sloveniji je pokazala, da je v smislu tretje
točke prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) usposobljen en sam kandidat, ki edini izpolnjuje
vse pogoje za priznanje etalona za nacionalni etalon iz 4. člena odredbe o nacionalnih etalonih.
3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na razpis se lahko prijavijo le
domače pravne osebe.
Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.
Merila za oceno in izbiro najugodnejše
ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. poglavja odredbe o nacionalnih etalonih;
– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na področju zadevne fizikalne veličine;
– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;
– racionalnost, izpopolnjenost in varčnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– ustreznost ponudbene cene.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahteva od ponudnikov tudi predstavitev dejavnosti, ki je vezana na predmet javnega naročila, v njihovih meroslovnih laboratorijih. V tem
primeru Urad dodatno oceni: skladnost
predstavljenega stanja v meroslovnem laboratoriju ponudnika z navedbami v ponudbi.
Utemeljitev izbire: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za nacionalni etalon iz 4.
člena odredbe o nacionalnih etalonih. Zato
je Urad dne 5. 10. 1998 sprejel sklep o
oddaji javnega naročila brez javnega razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, Laboratoriju za tehnološke meritve, za
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve, Smetanova 17, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje
obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino.
7. Pogodbena vrednost: 2,974.040 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za standardizacijo
in meroslovje

Št. 535-1/98-31
Ob-9102
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki

Št. 5499/98
Ob-9154
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6,
Kranj, tel. 064/28-30.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: kot do-

Ob-9105
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): po ponderiranih ocenjevalnih kriterijih iz
razpisne dokumentacije je bil ponudnik najbolje ocenjen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: LIK Atlas, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Dobravlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: šolska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 9,870.374 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
9,870.374 SIT, 8,715.219 SIT.
11.
Občina Ajdovščina
Ob-9106
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih: po podatkih naročnika razpolaga z ustrezno tehnično opremo, z ustreznimi kadri in s
specialno opremo, ki jo je treba vgraditi, le en
ponudnik iz Slovenije, in sicer podjetje Messer
Slovenija. Razen tega je naročilo zaključek tehnično zahtevne izvedbe plinske postaje, ki jo je
že izvedlo isto podjetje.
3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Messer Slovenija, 2342 Ruše, Jugova 20.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: izvedba centralne oskrbe z analitskimi plini v starem delu stavbe Kemijskega inštituta.
7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT do
6,000.000 SIT (obračun po dokončanih delih,
glede na dejansko porabo vgrajenih elementov).
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Kemijski inštitut, Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
bavitelj je lahko samo podjetje Sava Kranj,
d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, ki je edini
usposobljeni proizvajalec storitve javnega
naročila in razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in s strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 20. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sava Kranj, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dobava in montaža mehkega jezu za jez
HE Sava.
7. Pogodbena vrednost: 8,691.803 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Ob-9218
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. točki
ZJN.
3. Datum izbire: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: marketing RTV Slovenije je edini ponudnik za zakup termina za predvajanje video filma.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: enkratno ponovno predvajanje dokumentarnega video filma predoru Golovec,
dolžine ca. 15 min.
7. Pogodbena vrednost: 1,393.548 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 863-1/98
Ob-9150
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter pri
Gorici, tel. 065/31-811, faks 065/136-300.
2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: živila in material za prehrano:
a) sadje, zelenjava
1. južno sadje – 1,033.000 SIT,
2. sadje – 3,591.000 SIT,
3. zelenjava – 13,508.000 SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo – 4,291.000
SIT,
c) mlevski izdelki in testenine – 2,191.000
SIT,
d) meso in mesni izdelki – 24,254.000 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki – 17,125.000 SIT,
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f) jajca – 450.000 SIT,
g) splošno
prehrambeno
blago
–
27,342.000 SIT,
h) perutnina in perutninski izdelki –
7,024.000 SIT,
i) ribe – 1,000.000 SIT,
– skupaj: 102,000.000 SIT.
Ponudnik mora ponuditi najmanj 10% artiklov iz skupine oziroma podskupine, kjer so
navedene, predmeta naročila, za katerega se
je prijavil na razpis.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
102,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: najmanj 1 leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici, Tehnično oskrbovalni sektor –
prehrambeni obrat, tel. 065/31-811, int. 404,
faks 065/136-300.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT pri blagajni zavoda
ali
negotovinsko
na
račun
52000-603-32020.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
Šempeter pri Gorici, TOS – nabavna služba.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3.
2. 1999 ob 11. uri, v prostorih medicinske
knjižnice (glavna bolnišnična zgradba, I. nadstropje).
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
v razpisni dokumentaciji.
10.
Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica
Št. 864-1/98
Ob-9151
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter pri
Gorici, tel. 065/31-811, faks 065/136-300.
2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: potrošni nemedicinski material, pisarniški material, čistila, PVC vrečke:
– papirna konfekcija – 11,000.000 SIT,
– čistila (za pralnico) – 6,000.000 SIT,
– ostala čistila – 8,000.000 SIT,
– pisarniški material – 27,000.000 SIT,
– PVC vrečke – 6,000.000 SIT,
– skupaj: 58,000.000 SIT.
Ponudnik mora ponuditi najmanj 10% artiklov iz skupine predmeta naročila, za katerega
se je prijavil na razpis.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
58,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: najmanj 1 leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici, Tehnično oskrbovalni sektor –
nabavna služba, tel. 065/31-811, int. 260,
faks 065/136-300.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno do-

kumentacijo: znesek 5.000 SIT pri blagajni zavoda
ali
negotovinsko
na
račun
52000-603-32020.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
Šempeter pri Gorici, TOS – nabavna služba.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1.
2. 1999 ob 11. uri, v prostorih medicinske
knjižnice (glavna bolnišnična zgradba, I. nadstropje).
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
v razpisni dokumentaciji.
10.
Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica
Ob-9221
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, p.p. 125, tel.
064/28-28-00, faks 064/28-28-51.
2. (a) Kraj dobave: Kranj, Kidričeva 38a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti:
1. meso in izdelki iz mesa – 12.200
kg,
2. špecerija – mešano blago –
14.000 kg in 4.000 litrov.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– meso in izdelki iz mesa – 8,400.000 SIT,
– špecerija, mešano blago – 6,800.000
SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu pomočnice direktorja pri Bizovičar Angelci.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago vsak dan od 8. do 12. ure, do
vključno 6. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT za razpisno
dokumentacijo je potrebno vplačati na žiro račun št. 51500-603-30372.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti
najkasneje do 11. 1. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v
zaprtih kuvertah s šifro naročnika na naslov:
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Kidričeva 38a, tajništvo pomočnice direktorja
Bizovičar Angelca.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 12. 1. 1999 ob 11. uri, na
naslovu: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, sejna soba bolnišnice.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN):
1. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (lahko fotokopija),
2. sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki praviloma ne sme biti starejše od 30 dni oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti (original),
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3. dokazilo, da ni bila proti ponudniku izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost (original),
4. dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom (fotokopija),
5. zahteve glede finančno poslovne
sposobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije,
6. izjavo, da lahko zagotovi zahtevane letne količine, in sicer za 70% blaga
celotne skupine ali 100% posamezne podskupine razpisanega blaga,
7. izjavo o plačilnih pogojih,
8. izjavo o dostavi blaga,
9. izjavo o dostavi cenikov,
10. izjavo o dobavnem času,
11. izjavo o kontroli kvalitete,
12. izpolnjen obrazec za reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: pomočnica direktorja Nada Mihajlovič, tel. 064/282-840, v
času od 9. do 12. ure.
10.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih
Ob-9148
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-609.
2. Kraj izvedbe del: območje Mestne občine Ljubljana in območje primestnih občin.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za strojna dela pri gradnji
plinovodnega in vročevodnega omrežja. Okviren obseg del je razviden v osnutku
plana Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., za leto 1999.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost posameznega javnega naročila
je od zneska, ki ga določa zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije do
40,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg del od razpisanega, z ozirom na pridobljena upravna dovoljenja.
4. Predvideni čas izvedbe: od februarja
1999 do maja 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, kont. oseba Sonja
Drenšek.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 1. 1999 do
20. 1. 1999, od 8. do 14. ure, vsak delovni
dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št. RIS136/98. Vplačilo je možno tudi na blagajni
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 2.
1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, prevzemnica Sonja
Drenšek, ali po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako
“Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti – strojni izvajalci – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, kont. oseba Stjepan Abramovič, univ. dipl. inž. str.,
tel. 061/1889-640.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-9149
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-609.
2. Kraj izvedbe del: območje Mestne občine Ljubljana in območje primestnih občin.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za gradbena dela pri gradnji
plinovodnega in vročevodnega omrežja. Okviren obseg del je razviden v osnutku
plana Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., za leto 1999.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost posameznega javnega naročila
je od zneska, ki ga določa zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije do
60,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg del od razpisanega, z ozirom na pridobljena upravna dovoljenja.
4. Predvideni čas izvedbe: od februarja
1999 do maja 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-

no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, kont. oseba Sonja
Drenšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 1. 1999 do
20. 1. 1999, od 8. do 14. ure, vsak delovni
dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na račun Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št. RIS135/98. Vplačilo je možno tudi na blagajni
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 2.
1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, prevzemnica Sonja
Drenšek, ali po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako
“Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti – gradbeni izvajalci – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 1999 ob
11. uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, kont. oseba Stjepan Abramovič, univ. dipl. inž. str.,
tel. 061/1889-640.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, 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

Popravek
Ob-9186
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
področje izvajanje Strategije Republike Slovenije za vključitev v EU, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7200 se
2. točka popravi in pravilno glasi:
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2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predhodno ugotavljanje sposobnosti za področje izvajanje
Strategije Republike Slovenije za vključitev v EU (proračunski postavki 8784 in
4025).
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Javni razpisi
Ob-9129
Na podlagi osme alinee prvega odstavka
7. člena, tretje alinee 9. člena in prvega in
drugega odstavka 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine, na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95 in
34/96) ter v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter uredbe o
kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Ur. l. RS,
št. 82/98) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za investicije
v javni sektor gospodarstva
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva iz uporabe dela kupnin v letu 1998,
s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša okvirno 1.845 mio
SIT.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala največ do 30% celotne vrednosti investicije, kot kapitalska naložba. Podjetje je
dolžno izvesti dokapitalizacijo v višini dodeljenih sredstev v roku 60 dni po koriščenju
zadnjega obroka dodeljenih sredstev.
II. Splošni kriteriji
Do sredstev za investicije v javni sektor
gospodarstva je upravičena pravna oseba,
ki po zakonu ali predpisu Vlade Republike
Slovenije opravlja svojo dejavnost kot gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: upravičenci) in sodi po standardni klasifikaciji
dejavnosti med dejavnosti:
– CA/10.20 - pridobivanje rjavega premoga in lignita,
– E/40.10 - oskrba z elektriko.
III. Posebni kriteriji v primeru dodeljevanja sredstev upravičencem
Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev za investicije morajo izpolnjevati
pogoje iz 6. člena uredbe o kriterijih za
dodeljevanje sredstev za investicije v javni
sektor gospodarstva (Ur. l. RS, št. 82/98).
IV. Investicije, za katere se dodeljuje
sredstva, morajo zagotavljati:
– dolgoročno zanesljivost in zadostnost
oskrbe z električno energijo,
– njeno učinkovito rabo ali zmanjšanje
onesnaževanja okolja ali posredno vplivanje
na tako zmanjšanje,
– tehnološko ali gospodarsko učinkovitost,
– modernizacijo tehnološkega procesa
proizvodnje premoga.
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Pri dodeljevanju sredstev bodo upoštevani naslednji kriteriji po njihovem vrstnem
redu:
– prispevek k izboljšanju stabilnosti in
zanesljivosti energetske oskrbe v Republiki
Sloveniji,
– delež zagotovljenih lastnih in drugih
sredstev investitorja,
– stopnja dokončanosti projekta oziroma že začete investicije,
– zmanjšanje onesnaževanja okolja in izboljšanje vpliva proizvodnje električne energije in pridobivanja premoga na obremenjenost okolja.
V. Roki prijave
Vlogo skupaj z dokazili upravičenec dostavi v 8 dneh od objave v glavno pisarno na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti kuverti z imenom
in naslovom podjetja in oznako: “Javni razpis – Ne odpiraj”. Vloga se vpiše v evidenčno knjigo pod zaporedno številko prejema.
VI. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s
sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje sredstev.
Odpiranje vlog bo 12. 1. 1999 ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
Podjetja bodo o izidu razpisa obveščena
najkasneje 14 dni po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Alojzu Saviozziju na tel. št.
178-32-85.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-9210
Na podlagi 4. točke 3. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98), Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nastanka učbenikov
za izbirne predmete za devetletno
osnovno šolo
1. Ime, naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Mojca Miklavčič, telefon: 1785-211 in Vincenc Filipčič, telefon: 1333-266, e-mail: mojca.miklavcic@mss.edus.si,
vincenc.filipcic@guest.arnes.si
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nastanka učbenikov za izbirne predmete za devetletno osnovno šolo. Predmet
tega razpisa so učbeniki oziroma delovni
zvezki za izbirne predmete. Učni načrti za
izbirne predmete za devetletno osnovno šolo so navedeni na internet naslovu: http://intranet.mss.edus.si/.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi samo za del razpisanega javnega razpisa, kar
pomeni, da lahko oddajo ponudbo le za
učbenike za posamezne predmete. V tem
primeru oddaje ponudbe morajo ponudniki
v celoti upoštevati 3. točko navodil ponudnikom za izdelavo ponudb.
3. Razpisna dokumentacija
Vsi interesenti lahko dvignejo dokumentacijo vsak torek in sredo od 10. do 12. in
od 13. do 14. ure na naslovu Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, Ljub-

ljana, v tajništvu oddelka za izobraževalno
tehnologijo, pri gospe Ines Sikavica, I. nadstropje, soba št. 112, tel. 13-33-266.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo, je
– za prvo odpiranje 20. 1. 1999 do 14.
ure,
– za drugo odpiranje 24. 2. 1999 do
14. ure,
– za tretje odpiranje 24. 3. 1999 do 14.
ure in
– za četrto odpiranje 30. 4. 1999 do
14. ure.
Ponudnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji tako, da najkasneje do
zgoraj navedenih skrajnih rokov za dvig razpisne dokumentacije pošljejo vprašanja v
zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
na telefax št. 1785-369 oziroma e-mail:
mojca.miklavcic@mss.edus.si ali na e-mail:
vincenc.filipcic@guest.arnes.si.
Ponudniki bodo odgovore na zastavljena vprašanja prejemali sproti, najkasneje v
roku 10 dni po prejemu vprašanja pri naročniku. Po zadnjem roku za pojasnila k
razpisni dokumentaciji za posamezno odpiranje pa bodo ponudniki najkasneje v roku 5 dni prejeli vse odgovore na zastavljena vprašanja.
4. Splošni pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo založniki (v
nadaljnjem besedilu: ponudniki).
Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija, razen reklamnega gradiva, mora biti izdelana in predložena v slovenskem
jeziku.
Ponudba bo veljavna v primeru, da ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe v javnem razpisu predloži vse dokumente, in sicer:
a) Krovno izjavo.
Vse gradivo v ponudbi, razen propagandnega gradiva, mora biti oštevilčeno. Krovna
izjava mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora
vsebovati izpolnjen razpisni obrazec 0, ki
vsebuje:
– navedbo števila strani, ki sestavljajo ponudbo,
– kazalo ponudbe z navedbo strani,
– izjavo ponudnika, da vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi ustrezajo
originalom in
– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.
b) Podatke o ponudniku s fotokopijo
vseh registracijskih listov.
c) Obrazca BON1, BON2 ali obrazec
BON3, izdane največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka za oddajo ponudb.
d) Izpolnjen razpisni obrazec 1 iz dokumentacije za sofinanciranje nastanka učbenikov za izbirne predmete devetletne osnovne šole s podatki o ponudniku.
e) Izpolnjen razpisni obrazec 2 s podatki
o učbeniku. Kolikor se ponudnik prijavi na
razpis z večjimi učbeniki, mora k vsakemu
priložiti poleg razpisnega obrazca 2 tudi razpisni obrazec 3 in razpisni obrazec 4 ter
obrazložitev vsebine učbenika, v skladu s
točko f.
f) Obrazložitev vsebine učbenika oziroma izdelan koncept učbenika.
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g) Izpolnjen razpisni obrazec 3 s podatki
o avtorju/avtorjih učbenika, če so avtorji že
znani, drugače se na obrazec navede, da
avtorji še niso znani. Kolikor je več avtorjev,
lahko ponudnik fotokopira razpisni obrazec
3 tolikokrat, da navede vse avtorje posameznega učbenika.
h) Izpolnjen razpisni obrazec 4 z navedbo terminskega plana izdaje posameznega
učbenika.
i) Izpolnjen razpisni obrazec 5, ki je izjava, da se ponudnik strinja z v dokumentaciji
priloženo pogodbo in s posebnimi pogoji,
navedenimi v tej objavi.
j) Podpisan in parafiran razpisni obrazec
6, ki je osnutek pogodbe z založniki.
k) Izpolnjen razpisni obrazec 7 z navedbami referenc ponudnika.
l) Potrjen razpisni obrazec 8, kjer so navedena merila za izbor.
m) Propagandno in ostalo gradivo.
5. Merila za izbiro
Ministrstvo bo sofinanciralo največ dva
učbenika za vsak izbirni predmet posameznega razreda devetletne osnovne šole.
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo referenc ponudnika so:
– reference založnika pri zalaganju učbenikov na področju vzgoje in izobraževanja,
– obrazložitev vsebine učbenika oziroma izdelan koncept učbenika,
– rok izdelave oziroma izdaje posameznega prijavljenega učbenika (razpisni obrazec 4),
– če so avtorji znani, reference avtorjev
na področju vzgoje in izobraževanja in
– celovitost ponudbe.
Prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki
bodo predlagali učbenike za posamezen
predmet za vse razrede, v katerih se bo
učbenik uporabljal.
6. Posebni pogoji
Ponudnik mora k učbeniku pripraviti tudi
priročnik za učitelje z opisom priprave učne
ure za učitelje.
Ponudnik k rokopisu priloži že opravljene recenzije rokopisa (če jih ima) oziroma
načrta priprave celotnega učbenika.
7. Okvirna sredstva
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo nastanek učbenika s financiranjem avtorskega honorarja tako, da bo obračunalo
avtorjevo delo na način: avtorsko polo, ki
obsega 30.000 tiskarskih znakov (vključno z
ločili in presledki med besedami) ali 16 tipkanih strani (30 vrstic na stran v širini 62
tiskarskih znakov), po ceni bruto 65.000 SIT.
Ministrstvo bo namenilo sredstva glede
na nastanek učbenikov in sicer predvidoma:
– v letu 1999: 10,000.000 SIT,
– v letu 2000: 10,000.000 SIT.
8. Oddaja ponudb
Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati
z jasno oznako in napisom “ponudba - ne
odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila in sicer “Javni razpis za sofinanciranje nastanka učbenikov za izbirne predmete za devetletno osnovno šolo”.
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo pravilno prispele in sicer:
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– za prvo odpiranje do srede, 3. 2. 1999
do 9. ure,
– za drugo odpiranje do srede, 3. 3.
1999 do 9. ure,
– za tretje odpiranje do srede, 7. 4.
1999 do 9. ure in
– za četrto odpiranje do srede, 12. 5.
1999 do 9. ure
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, v vložišče,
soba št. K1 v kleti stavbe.
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je zgoraj navedeno, naročnik ne
nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
9. Trajanje razpisa
Ponudniki svoje ponudbe oddajo do dnevov, ki so navedeni v 8. točki tega razpisa
ter na način in naslov, kot je navedeno v 4.
točki oziroma v tem razpisu.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno in sicer:
– prvo odpiranje v sredo, 3. 2. 1999 ob
10. uri,
– drugo odpiranje v sredo, 3. 3. 1999
ob 10. uri,
– tretje odpiranje v sredo, 7. 4. 1999
ob 10. uri in
– četrto odpiranje v sredo, 12. 5. 1999
ob 10. uri,
v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Župančičeva 6/II, Ljubljana, v sejni sobi.
11. Izbiranje ponudnikov
Komisija za izbor bo po odpiranju ponudb predala gradiva v nadaljni pregled in
obravnavo in bo ponudnike o njihovi izbiri
obvestila predvidoma v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-9211
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja organizacij, katerim
bo na podlagi tega javnega razpisa podeljen status mladinskega centra za leto 1999 in sofinanciranje programov, ki
jih izvajajo omenjene organizacije.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
I. pravne osebe, registrirane v RS kot
javni zavod, ki ga je ustanovila občina za
opravljanje dejavnosti mladinskega centra;
II. nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS in ki opravlja dejavnost mladinskega centra.
b) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge.
c) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.

d) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
e) Ponudnik je lahko organizacija, ki z
Uradom RS za mladino še nima sklenejne
pogodbe za opravljanje katere od servisnih
dejavnosti za mladino.
f) Ponudnik mora imeti zagotovljene prostorske pogoje za delovanje mladinskega
centra.
g) Ponudnik mora zagotavljati pluralna
programska izhodišča in notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
koordinacijo izvedbe planiranega programa.
h) Ponudnik mora zagotavljati redno delovanje mladinskega centra.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg in kvaliteta dejavnosti v letu
1998,
– obseg in kvaliteta planirane dejavnosti
v letu 1999,
– sodelovanje s sorodnimi centri,
– vključenost drugih nosilcev izvajanja
projektov v centru,
– število mladih vključenih v projekte,
– število uporabnikov programov,
– skupnostno delo (delovanje izven centra),
– velikost prostora,
– urnik oziroma frekventnost rednega
delovanja.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
1999, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto, napozneje do 1. 2. 1999, na naslov Urada RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana, ali jo
predložiti v tajništvo Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, na
naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), najpozneje do 1. 2. 1999, do 14.
ure. Ponudniki, ki bodo ponudbo dostavili
osebno v tajništvo Urada RS za mladino bodo prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.
Opremljenost ponudb:
Ponudbo za razpis je potrebno predložiti/poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba
za mladinski center“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
točko 11. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) ne bo javno.
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Neveljavnih ponud (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo odpirala in bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli zapisnik odpiranja.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v zapisniku o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo po pošti, elektronski
pošti ali v tajništvu Urada RS za mladino.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah.
Cena razpisne dokumentacije znaša 300
SIT. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
061/126-57-01.
Urad RS za mladino
Ob-9212
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacij, koordinatorjev projektov za otroke.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS in ki opravlja programske dejavnosti za otroke.
b) Ponudnik mora izvajati programe, namenjene otrokom v starosti od 6. do 14. leta.
c) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge.
d) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
e) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
f) Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele projektov, ki bodo koordinirani in izvajani v letu 1999.
g) Ponudnik mora za izvajanje projektov
zagotoviti:
– najmanj 50% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov in
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– najmanj 25% delež sofinanciranja projekta iz neproračunskih sredstev.
h) Ponudnik mora koordinirati projekte
na nacionalnem nivoju in omogočati vključevanje v dejavnost in aktivnosti udeležencem in organizacijam iz celotne Slovenije.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– število otrok, vključenih v programe,
– obseg in kvaliteta letnega programa za
leto 1999,
– dosedanji dosežki prijavitelja pri izvajanju projektov za mlade,
– sodelovanje z drugimi organizacijami
in institucijami,
– vključevanje programov na lokalnem
nivoju.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
1999, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev
sredstev poslati s priporočeno pošto, najpozneje do 1. 2. 1999, na naslov Urada RS za
mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana, ali jo
predložiti v tajništvo Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, na
naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), najpozneje do 1. 2. 1999, do 14.
ure. Ponudniki, ki bodo ponudbo dostavili
osebno v tajništvo Urada RS za mladino bodo prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.
Opremljenost ponudb:
Ponudbo za razpis je potrebno predložiti/poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba
za koordinatorje projektov za otroke“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
točko 11. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo odpirala in bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli zapisnik odpiranja.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v zapisniku o odpiranju ponudb.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo po pošti, elektronski
pošti ali v tajništvu Urada RS za mladino.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah.
Cena razpisne dokumentacije znaša 300
SIT. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
061/126-57-01.
Urad RS za mladino
Ob-9213
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij, katerim bo na podlagi tega javnega
razpisa podeljen status nacionalne mladinske organizacije za leto 1999.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,
– mladinske organizacije v politični stranki, registrirani po zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94).
b) Ponudnik mora imeti najmanj 300 članov in najmanj 7 lokalnih organizacijskih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo
različne predele Slovenije.
c) Ponudnik mora imeti najmanj 70%
članstva v starosti od 14. do 27. leta.
d) Na ta javni razpis lahko oddajo ponudbe ponudniki, ki so v letu 1998 izvedli najmanj pet programov nacionalnega pomena
za mladinsko delo.
e) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge.
f) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa
ter preverjanjem števila članstva organizacije, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
g) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
4. Merilo za dodelitev sredstev: število
članstva.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT.
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6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
1999, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto, napozneje do 1. 2. 1999, na naslov Urada RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana, ali jo
predložiti v tajništvo Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, na
naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), najpozneje do 1. 2. 1999, do 14.
ure. Ponudniki, ki bodo ponudbo dostavili
osebno v tajništvo Urada RS za mladino bodo prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.
Opremljenost ponudb
Ponudbo za razpis je potrebno predložiti/poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba
za status NMO“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
točko 11. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) ne bo javno.
Neveljavnih ponud (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo odpirala in bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli zapisnik odpiranja.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v zapisniku o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo po pošti, elektronski
pošti ali v tajništvu Urada RS za mladino.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah.
Cena razpisne dokumentacije znaša 300
SIT. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
061/126-57-01.
Urad RS za mladino

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-9214
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov v letu
1999, ki so namenjeni:
– neformalnemu izobraževanju in usposabljanju mladih za mladinsko delo,
– mednarodnemu sodelovanju ter povezovanju organizacij na nacionalni in lokalni ravni.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,
– mladinske organizacije v politični stranki, registrirani po zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94).
b) Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekt ali del projeta, ki bo
izvajan v letu 1999.
c) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino).
Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.
Ponudba mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge.
d) Ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
e) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
f) Ponudnik mora za izvajanje projekta
zagotoviti:
– najmanj 50% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov in
– najmanj 25% delež sofinanciranja projekta iz neproračunskih sredstev.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– vključenost mladih,
– aktualnost projekta in potreba po njegovi izvedbi,
– kreativnost in ustvarjalnost,
– izvedljivost projekta,
– ekonomičnost projekta,
– dosedanji dosežki in reference ponudnika,
– kredibilnost ponunika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
65,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
1999, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev
sredstev poslati s priporočeno pošto, napozneje do 1. 2. 1999, na naslov Urada RS za
mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana, ali jo
predložiti v tajništvo Urada RS za mladino,

vsak delovni dan med 12. in 14. uro, na
naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), najpozneje do 1. 2. 1999, do 14.
ure. Ponudniki, ki bodo ponudbo dostavili
osebno v tajništvo Urada RS za mladino bodo prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.
Opremljenost ponudb
Ponudbo za razpis je potrebno predložiti/poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba
za mladinski projekt“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
točko 11. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) ne bo javno.
Neveljavnih ponud (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo odpirala in bodo vrnjene ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli zapisnik odpiranja.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v zapisniku o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo po pošti, elektronski
pošti ali v tajništvu Urada RS za mladino.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah.
Cena razpisne dokumentacije znaša 300
SIT. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
061/126-57-01.
Urad RS za mladino
Št. 740-030/98-001
Ob-9216
Na podlagi 4. odstavka in 5. odstavka
39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97) Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije objavlja
javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega
kanala
1. Predmet razpisa:
1.1. prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:
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A) Selca (za pokrivanje območja vzhodnega dela Železnikov in Selce),
B) Tolmin (za pokrivanje območja Tolmina z bližnjo okolico),
C) Železniki 1 (za pokrivanje območja
osrednjega dela Železnikov),
D) Železniki 2 (za pokrivanje območja
dela Železnikov Na plavžu),
E) Železniki 3 (za pokrivanje območja dela Železnikov ob potoku Češnjica).
1.2. prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:
A) Golo (za pokrivanje območja med
Tomišljem, Igom in Škofljico),
B) Tolmin Sv. Danijel (za pokrivanje območja Tolmina),
C) Tržič 2 (za pokrivanje območja Tržiča),
D) Tržič 3 (za pokrivanje območja med
Bistrico pri Tržiču, Lipnico na Gorenjskem
in Naklom),
E) Zagorje Javor (za pokrivanje območja
Zagorje ob Savi).
2. Razpisna dokumentacija: kandidat, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno vlogo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo kandidati v sprejemni pisarni Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije, Kotnikova 19/A, Ljubljana, tel. 173-49-00 vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.
3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
4. Posredovanje prijav: prijave morajo biti
oddane najkasneje zadnji dan razpisnega roka, osebno v sprejemni pisarni do 14. ure ali
priporočeno po pošti, na naslov: Ministrstvo
za promet in zveze – Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova 19/A,
Ljubljana, v nadalje tukajšnja uprava, v ovojnici z oznako “Prijava na javni razpis za dodelitev prostega radiodifuznega kanal”.
5. Vse popolne vloge prispele v roku določenem v tem razpisu bo tukajšnja uprava v
roku 30 dni po poteku razpisnega roka odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzijo.
Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi poslati ustrezni predlog.
Na podlagi predloga Sveta za radiodifuzijo, bo tukajšnja uprava v 30 dneh po prejemu predloga izdala ustrezno radijsko dovoljenje ali vlogo zavrnila.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije
Št. 568/98
Ob-9108
Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog
na področju športa in tehnične kulture
v letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
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– Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica.
II. V letu 1999 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke »Zlati sonček«,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane
redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru
programa športne značke »Zlati sonček«,
tečaji plavanja in smučanja ter občinska šolska tekmovanja po programu,
– programe interesne vadbe otrok s posebnimi potrebami.
2. Šport mladine in odraslih, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj
rednega športnega treniranja:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,
– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.
3. Športno-rekreativna dejavnost odraslih:
– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacijo množičnih športno-rekreativnih akcij in prireditev.
4. Večje športne prireditve
– prireditve, ki jih organizirajo športna
društva ali klubi, praviloma na območju
Mestne občine Nova Gorica,
– iz proračuna se organizatorju praviloma sofinancira samo eno večjo prireditev
letno, prireditev mora biti praviloma najavljena vsaj mesec dni pred njeno izvedbo.
5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov,
– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela, predvsem na športnih
objektih, ki so v upravljanju Javnega za šport
Nova Gorica, športnih društev in klubov
– sofinancirali bomo začete in dogovorjene investicije, predvsem v objekte, ki so v
upravljanju Javnega zavoda za šport, športnih društev in klubov.
6. Programe klubov tehnične kulture v
Mestni občini Nova Gorica.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v Mestni občini Nova Gorica.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.
IV. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi, ki so člani
Športne zveze Nova Gorica prijavijo programe pod točkami 1., 2. in 3. preko Športne
zveze Nova Gorica.
– za pridobitev sredstev pod 5. točko
lahko kandidirajo Javni zavod za šport Nova
Gorica ter športna društva in klubi, ki upravljajo z določenimi športnimi objekti
– za pridobitev sredstev pod 6. točko
kandidira Zveza za tehnično kulturo Nova
Gorica v imenu klubov.
V. Rok za prijavo programov je 25. 1.
1999.
VI. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov s pripisom »Javni razpis
– šport« pošljite na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.

Iz prijave mora biti razvidno naslednje:
– nosilec oziroma izvajalec programa,
– vsebina programa in čas trajanja oziroma rok njegove izvedbe,
– vrednost celotnega programa,
– predviden proračunski delež.
Izbor bo opravljen do konca februarja
1999. Z izbranimi izvajalci programov bomo sklenili pogodbe po sprejetju občinskega proračuna.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 2672/98
Ob-9126
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93)
in v skladu z odlokom o podelitvi koncesije
za izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljnje s kopališčem v Sladkem Vrhu
(MUV 25/98) objavlja Občina Šentilj
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
izbirne lokalne gospodarske javne
službe upravljanje s kopališčem Sladki
Vrh
1. Koncedent: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih goricah.
2. Predmet razpisa: izvajanje koncesije
za opravljanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe upravljanje s kopališčem Sladki Vrh.
Za upravljanje s kopališčem Sladki Vrh
se podeli ena koncesija.
Občina Šentilj bo koncesionarju podelila
javno pooblastilo zaračunavanja vstopnine
za kopališče Sladki Vrh in javno pooblastilo
za vse posege v prostor, ki so nujno potrebni za izvajanje koncesije.
3. Trajanje koncesije je 10 let od sklenitve pogodbe med koncedentom in koncesionarjem.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije in imajo za to vsa
potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– niso v postopku stečaja ali likvidacije,
– predložijo dokazila, ki potrjujejo, da
imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– podajo izjavo, da bodo imeli ustrezno
število delavcev usposobljenih za izvajanje
prevzetih del,
– predložijo razvojni program in poslovni
načrt.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila pod 4. točko tega razpisa,
– ostala dokazila, zahtevana v razpisni
dokumentaciji.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponudbena cena za posamezno vrsto
storitev,
– reference,
– kvaliteta in realnost predloženega razvojnega programa,
– izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Ponudniki morajo ponudbe z vso
ustrezno dokumentacijo predložiti najkasneje v 30 dneh od objave v Uradnem
listu RS do 14. ure (ne glede na način
prenosa).

Stran

7800 / Št. 87-90 / 28. 12. 1998

8. Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni
razpis za oddajo koncesije” (kuverta I, kuverta II).
Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, na hrbtni strani kuverte
pa naslov pošiljatelja. Vsebina kuverte je
predpisana v razpisni dokumentaciji.
Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.
9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika ob 9. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
11. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v razpisnem roku
na naslovu naročnika vsak delovni dan med 8.
in 12. uro. Za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno vplačati 2.000 SIT nepovratnih sredstev na blagajni Občine Šentilj.
Občina Šentilj
Ob-9063
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov
v najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v
Brežicah, Cesta prvih borcev 15, v skupni
površini 243,24 m2, in sicer:
– v pritličju 56,27 m2,
– v I. nadstropju 186,97 m2.
Prostori so primerni za prodajalno.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovne prostore pod pogojem, da jih uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela,
– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,
– najemnina bo določena v skladu z odlokom o določanju najemnin v Občini Brežice.
Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, soba št. 23, vsak dan od 8. do 14. ure ali
po telefonu 0608/62-050 int. 230.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako
“Za javni razpis“ v 15 dneh od dneva objave
na naslov: Občina Brežice - komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice. Nepopolnih
vlog komisija pri odločanju o oddaji poslovnih prostorov v najem ne upošteva.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-9223
V sklicu II. seje skupščine delniške družbe Planika, Kranj, d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8823 se v predlogu sklepa št. 8 popravijo naslednji podatki s katerimi se navaja
pravilen naziv upnika:
– Republika Slovenija za terjatve Republiškega zavoda za zaposlovanje s cesijo svojih terjatev na Planiko, d.d., v višini
40,188.861,25 SIT vplača 20.094 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je 40,188.000 SIT;
– Republika Slovenija za terjatve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve s
cesijo svojih terjatev na Planiko, d.d., v višini 504,267.613 SIT vplača 252.133 navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 504,266.000 SIT;
– Republika Slovenija za terjatve
Jamstvenega sklada Republike Slovenije s
cesijo svojih terjatev na Planiko, d.d., v višini 61,469.707 SIT vplača 30.734 navadnih delnic, katerih nominalna vrednost je
61,468.000 SIT;
– Republika Slovenija za terjatve Ministrstva za finance, Davčni urad Kranj s cesijo svojih terjatev na Planiko, d.d., v višini
85,791.099,50 SIT vplača 42.895 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je 85,790.000 SIT;
– Republika Slovenija za terjatve Ministrstva za gospodarske dejavnosti s cesijo
svojih terjatev na Planiko, d.d., v višini
471,846.000 SIT vplača 235.923 navadnih delnic, katerih nominalna vrednost je
471,846.000 SIT.
Planika Kranj, d.d.,
stečajni upravitelj
Ob-9064
Na podlagi točke 5.6. statuta družbe Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3, sklicujem
1. izredno skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,
Naklo,
ki bo v petek, 29. 1. 1999, s pričetkom
ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se:
– Jaka Korenčan za predsednika skupščine,
– Erika Režek in Boža Remic za preštevalki glasov.
Za zapisnikarico se imenuje Mateja Parte.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Duša Trobec Bučan.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
spojitvi.

2.1. Sprejem sklepa o spojitvi.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo, se spoji z delniškima družbama Emona Merkur, trgovina
na drobno, d.d., Šmartinska 130, Ljubljana in Emono Obalo Koper, d.d., zunanja in
notranja trgovina, Pristaniška 12, Koper, v
novo delniško družbo Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d., Šmartinska 130,
Ljubljana (Emona Živila, d.d.). Na družbo
Emona Živila, d.d., se prenese premoženje družbe Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo, delničarji pa kot nasprotno izpolnitev za spojitev prevzamejo delnice, ki jih izda družba
Emona Živila, d.d.
Z vpisom spojitve družb iz prvega odstavka tega sklepa v sodni register pri prevzemni družbi Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d., spojene družbe prenehajo.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo sklep
o spojitvi v družbo Emona Živila, d.d., vse tri
družbe iz prvega odstavka tega sklepa, in
sicer z dnem podpisa notarskega zapisa
pogodbe o spojitvi.
2.2. Poročilo uprave in sprejem pogodbe o spojitvi.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme pogodbo o spojitvi v delniško družbo Emona Živila, d.d., z vsebino
iz predloga uprave in nadzornega sveta.
Skupščina pooblašča direktorja družbe,
da navedeno pogodbo sklene.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo pogodbo o spojitvi v družbo Emona Živila, d.d.,
v predlaganem besedilu vse tri družbe iz
prvega odstavka sklepa pod točko 2.1.
dnevnega reda, in sicer z dnem, ko je podpisan notarski zapis.
2.3. Sprejem statuta družbe Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme se statut družbe Emona Živila, trgovina
in gostinstvo, d.d., z vsebino iz predloga
uprave in nadzornega sveta: sklep stopi v
veljavo, ko sprejmejo statut družbe Emona
Živila, trgovina in gostinstvo, d.d., v predlaganem besedilu vse tri družbe iz prvega
odstavka sklepa pod točko 2.1. dnevnega
reda, in sicer z dnem, ko ga sprejme zadnja
od navedenih družb.
3. Izvolitev članov prvega nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v prvi nadzorni svet
družbe Emona Živila, trgovina in gostinstvo,
d.d., se izvolijo:
1. Viktor Žakelj,
2. Igor Kragelj,
3. Mirjana Dimc Perko,
4. Branko Selak,
5. Žarko Ždralič,
6. Božo Jašovič,
7. Darko Jurčevič,
8. Marjana Kovačič,
9. Jakob Korenčan,
10. Bogomir Kovač,
11. Samo Faganeli,
12. Gregor Kink,
z mandatom do prve skupščine družbe
Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d.
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4. Določitev plačila članom prvega nadzornega sveta družbe Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina določa
plačilo za delo v nadzornem svetu družbe
Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d., v
obliki sejnine, in sicer za člane nadzornega
sveta 70.000 SIT neto in za predsednika
100.000 SIT neto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma predsednik udeležil in/ali zanjo oddal pooblastilo za glasovanje.
5. Imenovanje revizorja družbe Emona
Živila, trgovina in gostinstvo, d.d., za poslovno leto 1999.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
Emona Živila, trgovina in gostinstvo, d.d.,
za poslovno leto 1999, se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche, Dunajska
22, Ljubljana.
Vsak nov predlog delničarja mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 26. 1. 1999 upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo.
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti zbrana po postopku in z vsebino, ki jo
določa zakon o prevzemih.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
O sklepih pod točkami 1., 3., 4. in 5.
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov, za sklepe pod točkami 2.1.,
2.2. in 2.3. dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarjem so na sedežu družbe Živila
Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., v Naklem,
Cesta na Okroglo 3, v pisarni pomočnika
direktorja družbe za splošno področje, vsak
delovnik med 11. in 13. uro, na vpogled
naslednje listine:
– elaborat o ekonomski učinkovitosti
spojitve,
– predlog spojitvene pogodbe,
– letni obračuni in poročila o stanju družbe, ki se združujejo, za zadnja tri poslovna
leta (1995, 1996 in 1997),
– poročilo uprav družb o spojitvi,
– revizorsko poročilo o spojitvi,
– predlog statuta družbe Emona Živila, d.d.
Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasednja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Živila Kranj, d.d., Naklo
uprava družbe
Št. 90220/98
Ob-9127
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške
družbe Era Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje
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3. sejo skupščine
družbe Era, d.d., Velenje,
ki bo v četrtek, 4. februarja 1999 ob 10.
uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave naslednji:
3.1. Osnovni kapital v družbi Era, d.d.,
Velenje, se poveča za 213,930.000 SIT, z
izdajo 21.393 navadnih imenskih prosto
prenosljivih delnic v nominalni vrednosti
10.000 SIT.
3.2. Prodajna cena za delnico znaša
15.000 SIT.
3.3. Delnice te izdaje so navadne (redne) in glasijo na ime, izdajo pa se v nematerializirani obliki z oznako G.
3.4. Vse delnice te izdaje predstavljajo
en razred. Celotna izdaja predstavlja zaprto
izdajo po določbah 5. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94 in
68/96) in je tako namenjena največ 30 vnaprej znanim kupcem, ki se zavežejo, da bodo odkupili celotno izdajo delnic.
3.5. Vsaka delnica daje delničarju enake pravice kot delnice prejšnje izdaje. Ena
delnica daje imetniku pravico do enega glasu pri upravljanju na skupščini družbe in
pravico do dividende v skladu s sklepom
skupščine družbe od prvega polnega leta
poslovanja družbe s povečanim kapitalom
po tej izdaji in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
3.6. Na podlagi določil tretjega odstavka
313. člena zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in
20/98) in v skladu z drugim stavkom drugega odstavka 4.14. točke statuta družbe Era,
d.d., se v celoti izključi prednostno pravico
dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
3.7. Ponudba delnic se opravi v 30 dneh
po sprejetju tega sklepa na skupščini in na
način opredeljen v drugi alinei prvega
odstavka 5. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev tako, da se delnice ponudijo
največ 30 vnaprej znanim kupcem, ki podajo izjavo, da bodo vpisali in vplačali celotno
izdajo delnic.
Vpis in plačilo delnic bodo lahko izvedli
kupci, ki bodo predhodno podpisali nepreklicno zavezo o nakupu delnic s tem, da je
teh kupcev lahko skupaj največ 30.
3.8. Delnice se vpisujejo na sedežu
družbe od 6. 2. 1999 do 6. 3. 1999 in
vplačajo v roku 15 dni od dneva vpisa na
žiro račun družbe.
V primeru, da delničarji ne bi vplačali
vpisanih delnic v skladu s predhodnim odstavkom, bodo morali za čas zamude plačila plačati zamudne obresti v višini zakonsko
določene zamudne obrestne mere.

V primeru, da v roku iz prvega odstavka
ne bodo vpisane in vplačane vse delnice te
izdaje, bo nadzorni svet družbe Era, d.d.,
sprejel ugotovitveni sklep, da nova izdaja
delnic ni uspela. V tem primeru se vplačnikom v roku 60 dni od ugotovitve neuspešnosti vrnejo vplačana denarna sredstva revalorizirana s stopnjo rasti cen na drobno v
Republiki Sloveniji v preteklem mesecu.
3.9. Delnice se morajo v celoti vplačati v
denarju.
3.10. Delnice morajo biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
3.11. Izdajatelj bo za vplačane delnice v
30 dneh po zaključeni prodaji predal začasnice oziroma potrdila o lastništvu novih delnic družbe Era, d.d., Velenje.
3.12. Nadzorni svet družbe Era, d.d.,
bo sprejel ugotovitveni sklep, da je prodaja
novih delnic uspela, ko bo prodana celotna
izdaja delnic.
3.13. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da v skladu s tem sklepom po
potrebi sprejme potrebne sklepe, s katerimi
podrobneje uredi postopke in pogoje v zvezi z izdajo in prodajo te emisije, ki so potrebni za uspešno realizacijo tega sklepa.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v prdloženem besedilu po
predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta. Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi
spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s spremembami statuta in poročilom
uprave o razlogu za popolno izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev, je
delnčarjem na vpogled na sedežu družbe
Era, d.d., v Velenju, Prešernova 10, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točakh dnevnega reda.
Prostor bo odprt od 9. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine. Če skupščina
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ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 11. uri v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Era, d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-9128
V skladu s statutom družbe in zakonom
o gospodarskih družbah uprava družbe
Bonboniera, trgovina in gostinstvo, d.d.,
Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana, sklicuje
2. sejo skupščine
delničarjev družbe Bonboniera,
trgovina in gostinstvo, d.d.,
ki bo v petek, 29. januarja 1999, ob 8.
uri v prostorih družbe, na Cankarjevem nabrežju 11, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: “za predsednico skupščine se izvoli
Maja M. Kunstelj, za preštevalki glasov pa
Silva Flus in Breda Božič. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.”
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z vložki ter izključitev prednostne pravice
dosedanjih delničarjev.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: “skupščina sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic
in sklep o izključitvi prednostne pravice dosedanjih delničarjev po predlogu, ki postane sestavni del sklepa:
2.1. Skupščina ugotavlja, da je vpisan in
vplačan celotni osnovni kapital družbe, tako
da ni ovir za povečanje osnovnega kapitala
družbe. Osnovni kapital družbe se poveča
za 40,000.000 SIT z izdajo 40.000 novih
delnic druge emisije, pod naslednjimi pogoji:
– nominalna vrednost delnice: 1.000
SIT,
– celotna nominalna vrednost emisije:
40,000.000 SIT; skupna prodajna vrednost
celotne emisije znaša 128,000.000 SIT;
vplačani znesek nad nominalno vrednostjo
delnic povečuje celotni kapital kot vplačani
presežek kapitala v višini 88,000.000 SIT;
– prodajna cena delnice: 3.200 SIT;
– vrsta delnice: navadna imenska delnica,
– delnice druge emisije so navadne
imenske delnice, dajejo enake pravice kot
delnice prve emisije v skladu s 4.1. členom
statuta družbe ter so prosto prenosljive;
– vse delnice druge emisije predstavljajo zaprto izdajo po določbah 5. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev in so tako
namenjene največ 30 vnaprej znanim kupcem, ki so se zavezali, da bodo odkupili
celotno izdajo delnic;
– delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v KDD; nalog za vpis bo družba
izdala v 15 dneh po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
– način vplačila delnic: delnice se vplačajo z denarnimi sredstvi, na žiro račun družbe, najkasneje v 8 delovnih dneh po vpisu
delnic na sedežu družbe; delnice se lahko
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vpišejo do 5. februarja 1999; delnice morajo biti v celoti vpisane in vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
2.2. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev se v skladu s tretjim odstavkom
313. člena zakona o gospodarskih družbah
in členom 4.14. statuta družbe izključi, kajti
s povečanjem osnovnega kapitala se realizira večja investicija, za katero je izrazil interes večinski delničar, družba Aktiva Avant I,
d.d., ki bo tudi v celoti vplačal novo izdane
delnice.
2.3. Nadzorni svet družbe bo sprejel
ugotovitveni sklep, da je prodaja novih delnic uspela, ker bodo vpisane in vplačane
vse delnice druge emisije.
2.4. Glede določil, ki jih vsebuje ta
sklep, se uporabljajo določila statuta družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi dejavnosti družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dejavnost družbe se razširi za naslednje dejavnosti:
DA/15.81 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic,
G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah.
G/52.22 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki.
G/52.41 Trgovina na drobno s tekstilom.
G/52.48 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah.
H/55.30 Gostinske storitve prehrane.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta in čistopisa statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: “skupščina sprejme predlagane spremembe statuta ter čistopis statuta v predloženi vsebini.”
5. Seznanitev skupščine delničarjev s
predvideno prodajo nepremičnine – poslovnih prostorov in soglasje upravi k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine – poslovnih prostorov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: “skupščina se seznani s predvideno
prodajo nepremičnine – poslovnih prostorov ter da soglasje upravi k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine – poslovnih prostorov, pod naslednjimi pogoji:
– prodajna cena ne sme biti manjša od
2,400.000 DEM,
– rok plačila določita pogodbeni stranki.”
Gradivo za skupščino je skupaj s predlaganimi spremembami statuta družbe na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro do 29. 12. 1998.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki v skladu s 7.5.
členom statuta družbe svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Sklepčnost skupščine: če ob začetku zasedanja skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 9. uri, na istem

mestu. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Bonboniera, trgovina in gostinstvo,
d.d.,
uprava – direktor
Ob-9203
Na podlagi 6.3. člena statuta družbe Fotona, d.d., Ljubljana, sklicuje predsednik
uprave družbe
2. skupščino delničarjev
delniške družbe Fotona, d.d.,
ki bo dne 28. januarja 1999 s pričetkom
ob 12. uri, na sedežu družbe – Stegne 7,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi notarja v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine ter ugotovi sklepčnost
skupščine.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe Fotona, d.d., Stegne
7, Ljubljana za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme revidirano letno poročilo družbe Fotona, d.d., Stegne 7, Ljubljana za leto 1997 v
predloženi obliki.
3. Začasni prenos posameznih upravičenj delničarjev Fotone, d.d., na Slovensko
razvojno družbo, d.d., Ljubljana, do udeležbe pri upravljanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe Fotona, d.d., prenaša na Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana, za čas izvajanja programa prestrukturiranja družbe Fotona, d.d., naslednja upravljalska upravičenja
skupščine in nadzornega sveta:
– odločanje o imenovanju in razrešitvi
uprave družbe,
– odločanje o imenovanju in razrešitvi
posameznih članov nadzornega sveta družbe, izvoljenih s strani delničarjev, vendar ne
več kot eno polovico,
– odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter o povečanju osnovnega kapitala z
vložki, z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Način in izvajanje tega sklepa se uredi s
pogodbo, ki jo skleneta Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana in nadzorni svet družbe Fotona, d.d., na podlagi sedmega odstavka 24. člena zakona o Slovenski razvojni družbi, d.d., Ljubljana.
4. Spremembe osnovnega kapitala družbe
v okviru postopka prisilne poravnave družbe.
Predlog sklepa:
a) z namenom pokrivanja dela izgube
družbe v znesku 194,181.000 SIT se osnovni kapital družbe v znesku 970,905.000
SIT zniža na 776,724.000 SIT (poenostavljeno znižanje osnovnega kapitala), in sicer
z znižanjem nominalne vrednosti delnic, tako da se nominalna vrednost ene delnice
zniža od 5.000 SIT na 4.000 SIT in se
delnice delničarjem zamenjajo po pravilu
ena stara delnica v nominalni vrednosti
5.000 SIT za eno novo delnico v nominalni
vrednosti 4.000 SIT. Število delnic ostane
nespremenjeno.
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b) Osnovni kapital družbe v znesku
776,724.000 SIT se poveča za
520,304.000 SIT, tako da po izvršenem
povečanju znaša 1.297,028.000 SIT. Za
znesek povečanja osnovnega kapitala družba izda 130.076 novih navadnih imenskih
delnic družbe z nominalno vrednostjo 4.000
SIT vsake delnice. Emisijska vrednost delnice je enaka njeni nominalni vrednosti.
Novo izdane delnice se vplačajo s stvarnimi vložki, in sicer z odstopom (cesijo) terjatev naslednjih dveh upnikov družbe:
– Republika Slovenija – Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti vplača 67.576 navadnih imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti 270,304.000 SIT z odstopom svojih terjatev družbi v višini
270,304.000 SIT;
– Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, vplača 62.500 navadnih imenskih delnic družbe v skupni nominalni vrednosti
250,000.000 SIT z odstopom svojih terjatev družbi v višini 250,000.000 SIT.
Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala po
tem sklepu skupščine družbe se izteče zadnji delovni dan pred narokom za prisilno
poravnavo.
Za povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa se izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava
izglasovana in stopi v veljavo z dnem pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
5. Spremembe statuta družbe.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe za sprejem sprememb statuta
družbe, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila s sprejetimi in uveljavljenimi
odločitvami iz 4. točke dnevnega reda te
skupščine družbe.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe po vpisu povečanja osnovnega kapitala
iz 4. točke tega dnevnega reda v sodni register.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
znesku 1.297,028.000 SIT se poveča za
700,000.000 SIT, tako da po izvršenem
povečanju znaša 1.997,028.000 SIT. Za
znesek povečanja osnovnega kapitala družba izda 175.000 novih navadnih imenskih
delnic družbe z nominalno vrednostjo 4.000
SIT vsake delnice. Emisijska vrednost delnice je enaka njeni nominalni vrednosti.
Novo izdane delnice vpiše in vplača Republika Slovenija. Republika Slovenija vplača 175.000 navadnih imenskih delnic družbe
v
skupni
nominalni
vrednosti
700,000.000 SIT z odstopom svojih terjatev družbi v višini700,000.000 SIT, ki izvirajo iz obveznic Republike Slovenije, izdanih in dodeljenih družbi v okviru vključitve
družbe v Program Prestrukturiranja Podjetij
(PPP).
Za povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa se izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.
Rok za vpis in vplačilo delnic je 6 mesecev od dneva uveljavitve tega sklepa.
Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala je sklenjen z odložnim pogojem in stopi v
veljavo z dnem, ko bo pristojno sodišče
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vpisalo povečanje osnovnega kapitala družbe, sprejeto na podlagi 4. točke dnevnega
reda te skupščine družbe, v sodni register.
7. Spremembe statuta družbe.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe za sprejem sprememb statuta
družbe, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila s sprejetimi in uveljavljenimi
odločitvami iz 6. točke dnevnega reda te
skupščine družbe.
8. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 1998 se imenuje revizijsko družbo Pricewaterhouse
Coopers, d.d., Ljubljana.
9. Imenovanje revizorja družbe za leti
1999 in 2000.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leti 1999 in 2000
se imenuje revizijsko družbo Pricewaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine družbe, in
sicer osebno v tajništvu družbe ali pisno s
priporočeno pošto.
Udeležence skupščine vabimo, da se pol
ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Glasovanje o vseh predlaganih sklepih
je javno.
Gradivo za skupščino družbe, skupaj s
predlogi sklepov, je na voljo na sedežu družbe pri Nevenki Pangerc, vsak delovnik od
10. do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovila istega dne v istih
prostorih eno uro kasneje, to je ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Fotona, d.d., Ljubljana
predsednik uprave družbe Fotona, d.d.,
Št. 71/98
Ob-9219
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Iskra, d.d., Ljubljana vabi uprava
družbe delničarje na
sejo
skupščine družbe Iskra, d.d., Ljubljana
ki bo v ponedeljek, 1. 2. 1999, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Upravne enote Vič
v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Za predsednika
skupščine se imenuje Leonardo Peklar; za
preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Košir in Matjaž Logar.

Notar na skupščini bo Bojan Podgoršek.”
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Sprejme se poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.”
3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: “Za revizorja družbe za poslovno leto
1998 se imenuje revizijska družba KPMG
d.d. Ljubljana.”
5. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1997 z
mnenji nadzornega sveta in revizorja.”
6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovni leti 1995 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Dobiček iz poslovnih let 1995 in 1996, ki nominalno
znaša 1,658.044,14 SIT, in pripadajoča
revalorizacija dobička se uporabi za
pokrivanje izgube poslovnega leta 1997.”
7. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep:
”1) Osnovni kapital družbe, ki znaša
3.987,291.000 SIT, se poveča za
1.267,912.000 SIT z drugo izdajo
1,267.912 navadnih prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
tako da osnovni kapital s povečanjem znaša
5.255,203.000 SIT.
2) Prodajna cena za posamezno delnico
znaša na podlagi revidirane bilance stanja
na dan 31. 12. 1997 1.571,11 SIT.
3) Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnimi vložki, kot sledi:
a) PID Kmečka družba, Miklošičeva 4,
Ljubljana vpiše in prevzame 271.138 delnic
v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 271,138.000
SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih
delnic znaša 425,986.922,70 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni
vložek 24.560 delnic družbe Iskra SEM,
d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 24,560.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
105,507.058,40 SIT in poslovni delež v
družbi Iskra SSD, d.o.o. v nominalni vrednosti 137,638.000 SIT in skupne knjigovodske vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 320,479.864,30 SIT;
b) NIKA PID, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, vpiše in prevzame 716 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 716.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 1,125.540 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 444 delnic družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d. v
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nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 444.000 SIT ter
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja na dan 31. 12. 1997 1,125.540 SIT;
c) NIKA PID 1, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, vpiše in prevzame 939 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 939.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 1,475.370 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 582 delnic družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d. v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 582.000 SIT ter
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja na dan 31. 12. 1997 1,475.370 SIT;
d) NIKA PID 2, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, vpiše in prevzame 29.837 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 29,837.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 46,877.220 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek
18.492 delnic družbe Iskra Baterije Zmaj,
d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 18,492.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
46,877.220 SIT;
e) KOM 3,d.d., Dunajska 22, Ljubljana,
vpiše in prevzame 161.056 delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne
nominalne vrednosti 161,056.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 253,036.026,90 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek
10.595 delnic družbe Iskra Prins d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne
nominalne vrednosti 10,595.000 SIT ter
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja
na
dan
31. 12. 1997
130,734.671,60 SIT in poslovni delež v
družbi Iskra SSD, d.o.o. v nominalni vrednosti 52,527.371,80 SIT in skupne knjigovodske vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 122,301.335,30 SIT;
f) Triglav Steber I PID, d.d., Slovenska
c. 54, Ljubljana, vpiše in prevzame 109.605
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
109,605.000 SIT. Skupna emisijska vrednost
prevzetih
delnic
znaša
172,202.344,10 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek
19.159 delnic družbe Iskra Sistemi, d.d. v
nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 38,318.000 SIT ter
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja
na
dan
31. 12. 1997
79,069.384,60 SIT in poslovni delež v družbi Iskra SSD, d.o.o. v nominalni vrednosti
40,018.615,40 SIT in skupne knjigovodske vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 93,132.959,50 SIT;
g) PID ATENA ENA, d.d., Slovenska
c. 56, Ljubljana vpiše in prevzame 16.775
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
16,775.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 26,355.085,86
SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči
kot stvarni vložek 6.386 delnic družbe Iskra
Sistemi, d.d. v nominalni vrednosti 2.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
12,772.000 SIT ter skupne knjigovodske
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vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 26,355.085,86 SIT;
h) PID ATENA DVE, d.d., Slovenska
c. 56, Ljubljana vpiše in prevzame 137.203
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
137,203.000 SIT. Skupna emisijska vrednost
prevzetih
delnic
znaša
215,560.420,60 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 6.386
delnic družbe Iskra Sistemi, d.d. v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 12,772.000 SIT ter skupne
knjigovodske vrednosti po bilanci stanja na
dan 31. 12. 1997 26,355.085,86 SIT in
27.198 delnic družbe Iskra Fotona, d.d. v
nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 135,990.000 SIT
ter skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja
na
dan
31. 12. 1997
189,205.334,80 SIT;
i) PID ATENA TRI, d.d., Slovenska c. 56,
Ljubljana vpiše in prevzame 16.777 delnic
v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 16,777.000
SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih
delnic znaša 26,359.212,88 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni
vložek 6.387 delnic družbe Iskra Sistemi
d.d. v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 12,774.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
26,359.212,88 SIT;
j) PID Maxima d.d, Šubičeva 2, Ljubljana
vpiše in prevzame 118.543 delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne
nominalne vrednosti 118,543.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 186,244.402,10 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek
poslovni delež v družbi Iskra SSD, d.o.o. v
nominalni vrednosti 79,990.205,40 SIT in
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja
na
dan
31. 12. 1997
186,244.402,10 SIT;
k) Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Mala ulica 5/IV, Ljubljana vpiše in prevzame
316.951 delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
316,951.000 SIT. Skupna emisijska vrednost
prevzetih
delnic
znaša
497,964.885,61 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek:
i) 31.734 delnic družbe Iskra Stikala,
d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 31,734.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
87,480.735 SIT;
ii) 5.207 delnic družbe Iskra Prins, d.d.
v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 10,414.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
64,250.652 SIT;
iii) 9.081 delnic družbe Iskra Baterije
Zmaj, d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT
vsaka, skupne nominalne vrednosti
9,081.000 SIT ter skupne knjigovodske
vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 23,018.735 SIT;
iv) 11.283 delnic družbe Iskra SEM, d.d.
v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 11,283.000

SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
48,470.602 SIT;
v) 11.139 delnic družbe Iskrainvest, d.d.
v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 11,139.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
25,242.608 SIT;
vi) 15.332 delnic družbe Iskra Instrumenti, d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT
vsaka, skupne nominalne vrednosti
15,332.000 SIT ter skupne knjigovodske
vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 72,236.168 SIT;
vii) 16.886 delnic družbe Iskra Fotona,
d.d. v nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 84,430.000
SIT ter skupne knjigovodske vrednosti po
bilanci stanja na dan 31. 12. 1997
117,469.013 SIT;
viii) 19.159 delnic družbe Iskra Sistemi,
d.d. v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 38,318.000 SIT
ter skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja na dan 31. 12. 1997 79,069.476 SIT;
ix) 35.525 delnic družbe Iskra Elektrozveze, d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT
vsaka, skupne nominalne vrednosti
35,525.000 SIT ter skupne knjigovodske
vrednosti po bilanci stanja na dan
31. 12. 1997 49,716.611 SIT;
x) 31.916 delnic družbe Iskra Tela, d.d. v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 31,916.000 SIT ter
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci stanja na dan 31. 12. 1997 67,382.085 SIT;
xi) poslovni delež v družbi Iskra Amper,
d.o.o. v nominalni vrednosti 459.000 SIT in
skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja na dan 31. 12. 1997 1,668.198 SIT;
xii) poslovni delež v družbi Iskra Oris,
d.o.o. v nominalni vrednosti 1,169.000 SIT
in skupne knjigovodske vrednosti po bilanci
stanja na dan 31. 12. 1997 800.711 SIT;
4) Vpisniki ob vpisu delnic izročijo družbi
stvarne vložke v celotni emisijski vrednosti
delnic.
5) Če zaradi omejitev prenosljivosti poslovnih deležev vpisnik delnic družbi ne more izročiti stvarnega vložka, lahko vpisane
delnice vplača v gotovini v znesku, ki ustreza vrednosti stvarnega vložka, določeni v
2. točki tega sklepa.
6) Če posamezni vlagatelj stvarnega vložka v roku 45 dni od sprejetja tega sklepa ne
izroči družbi stvarnih vložkov ali vpisanih delnic ne vplača z gotovino, se znesek povečanja osnovnega kapitala temu ustrezno
zmanjša.
7) Na podlagi določil 3. odstavka
313. člena ZGD se v celoti izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.
8) Nadzorni svet družbe se pooblašča,
da spremeni statut v delih, ki zadevajo uskladitev besedila s sklepi o povečanju osnovnega kapitala po njegovi izvedbi.”
8. Odobreni kapital družbe
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep:
“Spremeni se 24. člen statuta družbe
tako, da se mu doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
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‘Pooblasti se upravo, da z odobrenim
kapitalom poveča osnovni kapital družbe.
Največje dovoljeno povečanje osnovnega
kapitala družbe na podlagi odobrenega kapitala v nominalni vrednosti znaša
1.993,645.000 SIT.
Uprava lahko na podlagi odobrenega kapitala poveča osnovni kapital družbe le za
stvarne vložke, ki jih predstavljajo delnice
družb Iskre. Uprava v sklepu natančneje določi stvarne vložke in vlagatelje.
Uprava je pooblaščena, da v sklepu odloči o izključitvi prednostne pravice dosedanjih
delničarjev družbe do nakupa novih delnic.
Za sprejetje sklepa o povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala potrebuje uprava soglasje nadzornega
sveta družbe.”
9. Imenovanje članov NS
Predlog sklepa : na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: “Ugotovi se, da preneha mandat članom začasnega nadzornega sveta. Za člane nadzornega sveta se imenujejo:
– Rasto Hartman, dr.,
– Mitja Kokove,
– Miran Mihelčič,
– Tomaž Slivnik, prof. dr..
10. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine sejnine za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme naslednji sklep: “članom
nadzornega sveta pripada za njihovo delo
sejnina v višini 40.000 SIT neto na sejo za
člana nadzornega sveta in 60.000 SIT neto
na sejo za predsednika nadzornega sveta.
Sejnino se usklajuje z inflacijo od dneva
sprejema tega sklepa.”
Udeležba na skupščini in glasovanje:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v petek,
29. 1. 1999.
Delovno gradivo skupaj z izjavo uprave o
razlogih za izključitev predkupne pravice dosedanjih delničarjev bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 11. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Iskra, d.d., Ljubljana,
uprava družbe

Razne objave
Št. 464-1/97
Ob-9164
Ministrstvo za kulturo RS na podlagi
26. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS,
št. 65/98) v zvezi z odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-326/98 z dne 14. 10. 1998
(Ur. l. RS, št. 76/98) ter 94. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.

Št.

87-90 / 28. 12. 1998 / Stran 7805

SFRJ, št. 47/86) v zvezi s prvim odstavkom
4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 1/91-I) s tem
javnim naznanilom
poziva
vse najemodajalce poslovnih prostorov
in stanovanj ter upravičence do vrnitve podržavljenih nepremičnin, ki so po predpisih
o varstvu naravne in kulturne dediščine razglašene za kulturne spomenike ali naravne
znamenitosti, da do vključno 5. 1. 1999 pri
Ministrstvu za kulturo RS, Cankarjeva 5,
Ljubljana, priglasijo svoje zahtevke iz naslova vlaganj v nepremičnine oziroma zmanjšanja vrednosti nepremičnin, ki so predmet
denacionalizacijskih postopkov.
Ministrstvo za kulturo
Št. 023-03-64/98-3
Ob-9226
Republika Slovenija Ministrstvo za
obrambo, Generalštab Slovenske vojske,
Oddelek G-1, preklicuje službeno izkaznico
številka 1376, na ime Bone Boštjan, katero
je izdal MORS – GŠSV dne 13. 10. 1998.
Ob-9065
Pivka, perutninski kombinat, p.o., Neverke, 6256 Košana, preklicuje kopijo licence pod vlogo št. 01184 za tovorno vozilo z registrsko oznako PO B1-171, znamke
FAP, tip 1213.
Št. 03-1146
Ob-9163
Velo, d.d., trgovina na veliko in malo,
Celovška 150, preklicuje izgubljeno izjavo
o ustreznosti vozila za moped Tomos A 35,
s številko motorja 988684.
Ob-9160
Ivan Reščič, Poljska pot 10, Vrtojba,
5290 Šempeter, tel. 065/32-162, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A 0286357.
Ob-9161
Pehan Peter, Preglov trg 7, Ljubljana,
preklicuje veljavnost obrtnega dovoljenja,
št. 035873/1033/00-36/1995 z dne 6.
3. 1995, izdanega na Upravni enoti Moste-Polje.
Ob-9162
Olivo Alex, samostojni podjetnik, ki ima
vpisano dejavnost pod opr. št. 19-0350/94
z dne 12. 7. 1994, DURS izpostava Krško,
objavlja prenehanje obratovanja Trgovine
Alex, Olivo Aleksander, s.p., Spodnje dule
17, Krško, z 31. 12. 1998.

Izgubljene listine
preklicujejo
Benčič Lina, Šared 28, Izola, preklicuje
priglasitveni list, opravilna št. 031-0364/94.
g-87255
Čebašek Emilija, Polje 22, Vodice,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike velikosti 5 cmx2,5cm z napisom MODUL uq

d.o.o. Podjetje za arhitekturo inženiring in
proizvodnjo Polje 22,1217 Vodice.
s-87265
Filak Stanko, Nazorjeva 8, Črnomelj,
preklicuje odločbo obrtnega dovolenja, št.
015486/0383/00-15/1995,
izdana
6.3.1995. g-87007
Filipič Marko s.p., Ormoška 3/3, Ljutomer, preklicuje overjeno kopijo licence za
vozilo MAN, št. 264402, reg. št. 94-445,
zap. št. 001083/817-2299/1997 z dne
25.9.1994. g-87195
Fragmat, Cesta Majde Šilc 1, Sodražica, preklicuje matični list tlačne posode
(tov. št. 55192), izdal Republiški energetski inšpektorat Ljubljana pod št. 899.
s-87049
Gaberc Ana Marija, Preradovičeva ulica
4a, 1000 Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, opr. št. 28-03-72/94, izdan
29. 4. 1994. s-87034
Hauptman Darko, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, preklicuje obrtno dovolenje,št.
025123/0939/00-63/1995. g-87006
Hvalič Milan, Dobrajčeva 12, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-0994/94, izdan 27. 5. 1994. s-87379
Klenovšek Magda, Rozmanova 15, Koper, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-780/94. g-87005
Novak Jože s.p., Ob potoku 10, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list, opr.št.
038/1198-94. g-87300
Radius d.o.o., Trubarjeva 7, Maribor,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila, št.
A-0301471. g-87147
Stojković Dušan, Trg svobode 6 a, Kamnik, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0516/94 z dne 1.6.1994. s-87294
Šmalčič Martin, Podsreda 47, Podsreda, preklicuje priglasitveni list, opr.
št.054-0612/94, izdan 27. 12. 1994.
p-87032
Zvir Elizabeta, Rečica 105, Rečica, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 35021694,
mat. št. 5136346. g-87303

Potne listine in osebne izkaznice
Arzenšek Martin, Zibika 17, Pristava pri
Mest., potni list št. BA 821500. p-87082
Banko Robert, Gajeva ulica 9, Černelavci, Murska Sobota, potni list št. BA 726346,
izdala UE Murska Sobota. p-87012
Bašin Petra, Riharjeva 28, Ljubljana, potni list št. BA 499188, izdala UE Ljubljana.
s-87411
Begulić Rasima, Trg OF 14, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 94397. s-87114
Bertossi Janko, Miklavžičeva ulica 1, Celje, potni list št. BA 72763, izdala UE Celje.
p-87091
Berčan Matjaž, Štembalova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 823293, izdala UE Ljubljana. s-87251
Bliesze Milena, Erlangen, ZRN, potni list
št. BA 540518, izdan 28. 8. 1996 priMZZ
RS. p-87077
Bovcon Judita, Osek 6, Šempas, maloobmejno prepustnico št. AI 65000, izdala
UENova Gorica. g-87152
Boštjančič Uroš, Levstikova ulica 23, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 599964, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-87422
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Brezar Marija, Cesta talcev 51, Kranj,
osebno izkaznico, št. 46601. g-87193
Bura Marino, Livade 28, Izola, maloobmejno prepustnico št. AI 110130, izdala
UE Izola. g-87156
Bura Marino, Livade 28, Izola, potni list
št. BA 233799, izdala UE Izola. g-87157
Bučić Jela, Pod vinogradi 1, Straža, potni list št. BA 322748, izdala UE Novo mesto. g-87163
Čehič Mehmed, Partizanska c. 46, Škofja Loka, potni list št. AA 892917, izdalaUE
Škofja Loka. s-87333
Čeliković Marija, Partizanska 90, Lendava, potni list št. BA 292283. p-87094
Čuvan Katja, Partizanska 17 A, Žalec,
potni list št. BA 705880. p-87068
Džurić Mile, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, potni list št. AA 625834. p-87085
Džuričić Bogoljub, Ig 444, Ig, potni list
št. BA 313230. s-87028
Džuričić Nada, Ig 444, Ig, potni list št.
BA 82049. s-87029
Dedić Suad, Ilirska 9a, Jesenice, potni
list št. AA 784533, izdala UE Jesenice.
g-87095
Dević Miladin, Maistrova 4, Litija, potni
list št. BA 272662, izdala UE Litija. s-87063
Dlopst Franc, Celovška c. 46, Mežica,
potni list št.AA 840477. g-87356
Dobranović Dragica, Pot na Fužine 3,
Ljubljana, potni list št. AA 605335, izdala
UE Ljubljana. s-87227
Dolžan Tadej, Ul. Bratov Vošnjakov 12,
Celje, potni list št. AA 411411, izdala UE
Celje. p-87020
Duronić Milovan, Milčinskega ul. 2, Celje, potni list št. AA 540581, izdala UE Celje. p-87052
Đorđič Brane, Hudovernikova ul. 11,
Ljubljana, potni list št. BA 636580, izdala
UE Ljubljana. s-87341
Fabrizio Filipič Neda, Grčna 10, Nova
Gorica, preklic prepustnice, objavljeno v UL
RS, št. 85/98. g-87149
Fabrizio Filipič Neda, Grčna 10, Nova
Gorica, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 85/98. g-87150
Felc Uroš, Črni vrh 114, Črni vrh, preklic potnega lista, objavljenega v Uradni list
RS, št. 85/98, p-85012. p-87058
Figelj Rajko Srečko, Cankarjeva ul. 78,
Nova Gorica, potni list št. AA 842624.
g-87273
Filipič Iztok, Gradnikove brigade 59, Nova Gorica, potni list št. AA 354432. g-87349
Gabor Peter, Loka 61, Tržič, potni list št.
AA 892365, izdala UE Tržič. s-87004
Gantar Metod, Ig 191 b, Ig, potni list št.
AA 247071. s-87290
Glas Ivan, Čopova 1, Brežice, potni list
št. BA 877574. p-87075
Goršelj Allen, Aškerčeva 43, Domžale,
potni list št. BA 150020, izdala UE Domžale. s-87250
Grabrijan Sandi, Vrhovci 7, Adlešiči,
osebno izkaznico št. 56805. p-87054
Grubešič Jordan, Cankarjeva 1, Tržič,
potni list št. BA 223324. p-87089
Habjan Blaž, Sopotnica 5, Škofja Loka,
potni list št. BA 422945, izdala UE Škofja
Loka. g-87001
Halilović Ruždija Dino, Jurčičeva 10, Novo mesto, osebno izkaznico št. 61224.
s-87084
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Havliček Vojko, Hruševska 144, Ljubljana, potni list št. AA 527395. s-87171
Horvat Ignac, Pušča 117, Černelavci,
Murska Sobota, potni list št. BA 383558,
izdala UE Murska Sobota. p-87053
Jakaj Violete, Tomšičeva 8, Kočevje,
potni list št. BA 12692. g-87351
Jeglič Gašper, Celovška 9, Celje, potni
list št. BA 683612, p-1001
Jelen Matjaž, Akrokombinatska 23, Ljubljana, potni list št. BA 799057. s-87370
Jenšterle Jana, Trg MDV 12, Ljubljana,
potni list št. AA 769988, izdala UE Ljubljana. s-87403
Jesenko Miha, Brezje 47 c, Brezje,
osebno izkaznico, št. 98338. s-87362
Juvan Romana, Gregorčičeva 47, Maribor, osebno izkaznico št. 112613.
p-87049
Kenda Igor, Globoko ob Dravinji 10, Makole, potni list št. BA 348451, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-87093
Kiselak Štefan, Ženavlje 34, Petrovci,
osebno izkaznico št. 75291. p-87092
Knez Dejan, Novi dom 33/b, Trbovlje,
potni list št. AA 921680, izdala UE Trbovlje.
s-87071
Kobal Nastja, Breznica 21a, Žirovnica,
potni list št. BA 474353, izdala UE Jesenice. p-87064
Kokošinek Dejan, Zaloška 76, Ljubljana, potni list št. BA 335633, izdala UE Ljubljana. s-87286
Končina Barbara, Tbilisijska 30, Ljubljana, potni list št. BA 664862, izdala UE Ljubljana. s-87086
Kovač Darinka, Trno 4, Kalobje, osebno
izkaznico št. 12059. g-87153
Kovač Darko, Šulinci 55, Petrovci, stalno maloobmejno prepustnico za Avstrijo,št.
AG 006620, izdala UE Murska Sobota.
p-87055
Kovač Tine, Predoslje 131a, Kranj, potni list št. AA 924206, izdala UE Kranjs-87083
Košiček Andrej, Trške njive 18, Žužemberk, potni list št. BA 304459, izdala UE
Novo mesto. s-87296
Krajnc Jože, Drožanjska cesta 55, Sevnica, potni list št. BA 596893, izdala UE
Sevnica. p-87096
Kreže Irena, Šuštarjeva Kolonija 26/b,
Trbovlje, potni list št. AA 811257, izdala UE
Trbovlje. s-87067
Krelj Petra, Ljubljanska cesta 8, Celje,
preklic potnega lista, objavljenega v Uradni
list RS, št. 18/98, p-18003. p-87088
Kristovič Stanka, Nova pri Markovcih 16
a, Markovci, potni list št. BA 221801.
g-87372
Kujavec Marjan, Paradiž 22, Cirkulane,
potni list št. BA 441051. s-87003
Lisjak Josip, Trstenjakova ul. 13, Ptuj,
potni list št. BA 775592, izdala UE Ptuj.
s-87346
Magdič Agata, Bognarjeva pot 74, Ljubljana, potni list št. AA 595168. s-87271
Malić Borislav, Cankarjeva ul. 52, Radovljica, potni list št. AA 443177, izdala UE
Radovljica. g-87218
Markovič Aleš, Rožna dolina, C. VIII/14,
Ljubljana, potni list št. AA 446150, izdala
UE Ljubljana. s-87309
Mavrič Tadej, Adamičeva ulica 22, Ljubljana, potni list št. BA 316377. s-87280

Mestek Igor, Vojkova 6, Celje, potni list
št. BA 629675, izdala UE Celje. p-87046
Mestek Ivanka, Vojkova 6, Celje, potni
list št. AA 565495, izdala UE Celje.
p-87045
Mikuž Slavica, Pri Unionu 3, Koćevje,
potni list št. BA 126773. s-87387
Mlačnik Jože, Šentjanž pri Dravogradu
9, Dravograd, potni list št. AA 429520, izdala UE Dravograd. p-87010
Mujakić Dževad, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list št. BA 857793. s-87213
Novak Matjaž, Kozlovičeva 13, Koper,
potni list št. AA 484518, izdala UE Koper.
g-87162
Paglovec Mojca, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, potni list št. BA 623702, izdala UE Nova Gorica. g-87215
Papež Duška, Suhor 1, Novo mesto, potni list št. BA 330519, izdala UE Novo mesto. g-87041
Pavletič Katarina, Grintovec 8, Šmarje,
potni list št. BA 226823. g-87272
Pavlica Franka, Plave, Vojkova 5, Anhovo, potni list št. BA 259159. g-87274
Pentek Jože, Clevelandska 15/A, Ljubljana, potni list št. BA 772206. s-87364
Perić Antun, Bernetičeva 2, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 24110, izdala UE Koper. g-87219
Perić Antun, Bernetičeva 2, Koper, potni list št. BA 229790, izdala UE Koper.
g-87220
Perko Boštjan, Ul. Črnkovih 1, Ruše,
potni list št. AA 437101, izdala UE Ruše.
p-87098
Peternel Franc, Cesta V 003, Ljubljana,
potni list št. AA 80780. s-87056
Pirman Sandi, Puštal 34, Škofja Loka,
potni list št. BA 74564, izdala UE Škofja
Loka. s-87025
Popović Vladimir, Bobkova 19, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 78429a, izdala UE
Ilirska Bistrica. g-87410
Popovič Marija, Mladinska 44, Maribor,
potni list št. BA 700880, izdala UE Maribor.
p-87008
Povh Drago, Gubčeva cesta 3, Trebnje,
potni list št. AA 949258. s-87229
Prelog Viktor, Nova vas pri Markovcih 6
a, Markovci, potni list št. BA 607386.
g-87371
Puc Alen, Letoviška pot 10, Portorož,
potni list št. BA 404455. g-87046
Puc Vladoša, Letoviška pot 10, Portorož, potni list št. AA 1033. s-87353
Qzaim Nebihi, Ulica Simona Jenka 8,
Domžale, potni list št. AA 693727. s-87017
Rekić Alija, Markova 34, Koper, potni
list št. BA 48592. g-87146
Remec Martina, Savska c. 26, Domžale, potni list št. BA 128121, izdala UE Domžale. s-87089
Rožmanec Primož, Miklavčeva ul. 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
BA 625762. s-87424
Robič Nada, Muzejski trg 3, Celje, potni
list št. AA 750933, izdala UE Celje.
p-87023
Roblek Mateja, Bašelj 15a, Preddvor,
potni list št. BA 820265, izdala UE Kranj.
p-87076
Rozman Damjana, Livade 28, Izola, maloobmejno prepustnico št. AI 118716, izdala UE Izola. g-87154
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Rus Aleš Alojzij, Cesta na Brdo 24, Ljubljana, potni list št. BA 671217. s-87360
Rustja Stanislav, Marušičeva 2, Piran,
potni list št. AA 202756, izdala UE Piran.
g-87412
Sekušak Irena, Hum na Sutli 147, Rogatec, potni list št. AA 082658, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-87056
Sikavica Ines, Brilejeva 20, Ljubljana,
potni list št. AA 448441, izdala UE Ljubljana. s-87087
Simič Miladinka, Križevniška ul. 8, Ljubljana, potni list št. BA 88778. s-87277
Simič Zoran, Križevniška ul. 8, Ljubljana, potni list št. AA 275769. s-87276
Sirotić Lino, Smrekarjeva 39, Izola, potni list št. AA 503116. p-87080
Smakaj Gregor, Bilečanska 5, Ljubljana,
potni list št. BA 799525. s-87142
Smolović Nikola, Cesta I. maja 61, Kranj,
potni list št. BA 858671, izdala UE Kranj.
s-87078
Sreš Tomaž, Bratonci 39a, Beltinci, potni list št. BA 327761, izdala UE Murska
Sobota. p-87011
Stanojević Tihana, Cesta I. maja 65,
Kranj, potni list št. BA 564312, izdala UE
Kranj. s-87060
Surina Boštjan, Župančičeva 22, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 222816, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-87174
Svoljšak Tina, Resljeva 32, Ljubljana,
potni list št. AA 763955. s-87044
Šikman Vesna, Šaleška c. 2/c, Velenje,
potni list št. AA 543357, izdala UE Velenje.
p-87059
Šimunić Peter, Podjavorškova ul. 13,
Celje, potni list št. AA 834920, izdala UE
Celje. g-87161
Škvarč Marjan, Izolska vrata 24, 6000
Koper, maloobmejno prepustnico št. AI
143077, izdala UE Koper. g-87042
Štorman Darja, Gotovlje 158 a, Žalec,
potni list št. AA 863285. g-87355
Tomazin Petra, Žiganja vas 90, Križe,
osebno izkaznico št. 59592. p-87069
Umer Mustafa, Poljanski nasip 60, Ljubljana, potni list št. AA 315741. s-87417
Verunica Petar, Opatija, Hrvaška, potni
list št. BA 216486. s-87158
Veselič Marjan, Železnikova 22, Maribor, potni list št. BA 284263. p-87104
Vujić Dobrivoj, Mlakarjeva ulica 24,
Kranj, potni list št. AA 511101. g-87352
Zahirović Jasna, Trg na stavbah 15, Litija, potni list št. BA 717051, izdala UE Litija.
s-87064
Zavrtanik Miranda, Solkan, Valentinčičeva 1, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 117368. g-87350
Žičkar Slavko, Kersnikova ulica 32, Celje, osebno izkaznico št. 53415. p-87004

Druge listine
Alibabič Tina, Miklošičeva 1/b, Domžale, spričevalo. g-87400
Ambrož Rudi, Sela pri Višnji gori 4, Višnja Gora, zavarovalno polico, št. 530623,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-87382
Ambrožič Bogdan, Dol 29, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,št.
792, izdala UE Kočevje. g-87321
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Arnež Valentin, Zabreznica 44 D, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 00337653.
g-87231
Avramović Aleksandar, Šišenska cesta
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1193028, št. reg. 220507.
s-87196
Ačimovič Sanda, Preglov trg 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 257.
s-87404
Baždar Saša, Šmarca, Gornji Log 20,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.20428, izdala UE Kamnik. s-87024
Babič Lidija, Bistrica 7, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 637912, reg.
št. 43433, izdala UE Kranj. g-87326
Babič Martin, Mariborska 68, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29371, izdala UE Celje. p-87016
Bajc Primož, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, diplomo Srednje elektro tehniške šole v
Ljubljani, izdana leta 1989. s-87165
Bajde Marjan, Marokova ulica 22, Moravče, ponudbo za življensko zavarovanje,
št. 0010364, izdala Zavarovalnica Slovenica Ljubljana. s-87140
Ban Branko, Stolovnik 59, Brestanica,
diplomo in spričevala SŠ Krško. g-87186
Barle Marija, Zbilje 2, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 101046,št.
reg. 5407. s-87367
Barukčić Stjepan, Celovška cesta 142,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1977. s-87198
Beganović Zarif, Gradišče 25, Vrhnika,
delovno knjižico. s-87295
Benec Matevž, Andrićeva ul. 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212666, reg. št. 221148, izdala UE Ljubljana. s-87262
Benedičič Jan, Goletova 12, Kranj, avtobusno karto. g-87130
Bezjak Stanislav, Cvetkovci 58, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9997,
izdala UE Ormož. g-87314
Bijeljac Mladen, Poljanska 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18981159,
izdala Filozofska fakulteta. s-87279
Blaževič Marija, Gabrje pri Dobovi 28,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BF, št.
6729, izdala UE Brežice. p-87005
Božič Maša, Gradišče pri vipavi 33,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 579515, izdala UE Ajdovščina.
g-87217
Božičnik Sinja, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 513694, reg. št. 192367, izdala UE
Ljubljana. s-87036
Bobek Gregor, Brilejeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2753.
s-87342
Bogataj Simona, Jesenice, spričevalo o
zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol-smer Kozmetika, izdano leta 1980.
s-87374
Bone Marijan, Šumberška 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263621, reg. št. 33384. s-87172
Boro Igor, Gančani 207, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 33591. g-87322
Bosnić Ćama, Voduškova ulica 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1138103, št. reg. 215032. s-87337

Boštar Robert, Nazorjeva ulica 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1274219, št. reg. 50348, izdala UE
Kranj. s-87369
Brelih Darja, Kidričeva 5, Velenje, indeks. p-87007
Brinar Tonček, Trdinova ul. 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene tehnične šole-geodetski odsek, izdano leta 1972 na ime Beganovič Tonček.
s-87065
Bronič Tomislav, Hladilniška pot 1/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076861, reg. št. 210893, izdala UE
Ljubljana. s-87225
Brumec Jože, Brezje 3, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 22033.
g-87259
Brunet Vida, roj. Solar, Ter 51, Ljubno
ob Savinji, delovno knjižico, reg. št.3417,
ser. št. 772811, izdana v Mozirju, 10. 11.
1964. p-87066
Buh Marcel, Župančičeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
645092, št. reg. 115486. s-87331
Bulič Siniša, Pahorjeva ulica 49, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 40337, izdala UE
Koper. g-87022
Bura Marino, Livade 28, Izola, vozniško
dovoljenje, št. 6190. g-87317
Celestina Tjaša, Glinška 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 44000302.
s-87137
Cencen Magda, Kalamar Matke 23 A,
Prebold, zaključno spričevalo Šole za prodajalce, šolsko leto 81/82. g-87181
Cerovšek Suzana, Savinjska cesta 4, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta 1989
na ime Pašič Suzana. s-87155
Cetl Darjan, Sp. Ščavnica 72, Gornja
Radgona, spričevalo, izdano leta 1989.
g-87013
Chen Dong, Zupančičeva 9, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424481570. s-87406
Chen Yunxiang, Zupančičeva 9, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424481053. s-87409
Cigoj Dušan, Staro sejmišče 16, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.33618, izdala Občina Novo mesto.
g-87318
Cvetko Marjana, Logarska dolina 13/a,
Solčava, delovno knjižico, ser. št. 979078,
reg. št. 5714, izdala UE Mozirje. p-87015
Čarman Jernej, Rakovnik 31, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1191622, št. reg. 145212. s-87143
Čečko Branko, Bohorina 16, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8926.
p-87014
Čeh Marija, Kozlarjeva pot 34, Ljubljana, delovno knjižico. s-87416
Čengijo Ivica, Frankovo naselje 43, Škofja Loka, Alpetourovo vozovnico. g-87414
Čerenak Simon, Čufarjeva c. 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
17658. p-87025
Čulk Zoran, Ulica talcev 7, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 964138,
reg. št. 4591, izdala UE Laško. s-87166
Debelak Matjaž, Latkova vas 72, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1294390, izdala UE Žalec. p-87021
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Debevec Andraž, Bevke 13, Vrhnika,
vozno karto št. 1862. g-87395
Dlopst Franc, Celovška c. 46, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10440, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-87125
Dlouhy Karel, Boračeva 18/A, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, št.
9804. g-87191
Doljak Tjaša, Cankarjeva 58, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-87324
Dovjak Vanja, Čabranska 8, Cerknica,
vozno karto, izdal Integral, št. 0010073.
s-87096
Dovjak Vanja, Dolenja vas 42, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38471.
s-87132
Drobne David, Vranja pot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, šz. S
1164417, reg. št. 218911, izdala UE Ljubljana. s-87288
Drobnič Nada, Na Ledinah 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
309211, št. reg. 14769, izdala UE Domžale. s-87040
Dvoršak Miroslav, Žagarski vrh 38, Gornja Radgona, zaključno spričevalo za poklicnega voznika, št. I S17/461 z dne
10.10.1988. g-87302
Đorđevič Sašo, Golarjeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4144.
s-87328
Erdevički Milanka, Kidričevo naselje 1,
Postojna, potrdilo o opravljenem tečaju za
gostince iz leta 1974 na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. g-87310
Erjavec Anica, Stožice 60, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
s-87054
Erjavec Drago, Gora pri Pečah 25, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1974. s-87420
Erjavec Marko, Hoterdršica 1 D, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
762573, izdala UE Logatec. s-87031
Erjavšek Blaž, Senično 72, Križe, vozniško dovoljenje, kat.GH, št. 19187.
g-87121
Erniša Jožef, Vratja vas 18, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6306, izdala UE Gornja Radgona. g-87308
Fazarinc Mateja, Celjska cesta 22, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 31459.
p-87102
Ferjan Lidija, Izletniška 23, Bled, vozovnico, št. 510889, izdal Alpetour Škofja Loka. g-87015
Firm Matjaž, Ribče 27, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246209, izdala UE Litija. s-87058
Flajnik Gregor, Pot k ribniku 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023943, reg. št. 206931, izdala UE Ljubljana. s-87397
Frešer Rudi, Ob potoku 19, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št.
19958. g-87245
Gabrijelčič Juruj, Ul. P. Skalarja 7, Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 20298, izdala UE Nova Gorica. g-87385
Gajser Bruno, Cirkovce 60 E, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6906,
izdala UE Ptuj. g-87230
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Gaši Samed, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424481111. s-87043
Gašperin Maja, Jakčeva 39, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37600.
s-87113
Gašperlin Anja, Verdnikova ulica 17,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. s-87268
Genorija Jože, Spodnja Draga 25, Ivančna Gorica, delovno knjižico. s-87224
Glas Ivan, Čopova 1, Brežice, vozniško
dovoljenje, št. 7373. p-87090
Glavina Tomas, Šolska 11, Lucija, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11805, izdala
UE Piran. g-87106
Golobič Zdravko, Raičeva 105 a, Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
607+1353892. izdala Zavarovalnica Maribor d.d. s-87284
Golubov Vaselin, Preglov trg 7, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 1978. s-87204
Goršek Primož, Cesta na Lahomšek 10,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1034793, izdala UE Laško. p-87043
Grželj Neda, Dolnje Ležeče 88, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 619,izdala UE Sežana. g-87319
Grbič Miro, Goriška 44, Velenje, študentsko izkaznico, št. 71950536. s-87144
Grbič Miroslav, Goriška c. 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23226.
p-87027
Grdun Tomaž, Zilje 26, Črnomelj, spričevalo 1. letnika in zaključnega izpita Srednje šole Črnomelj, izdani leta 1991 in 1993.
s-87194
Grebenšek Jožica, Kavče 17/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
07747. p-87035
Gregorc Igor, Brilejeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841006, št. reg. 155900. s-87270
Grešak Nejc, Ljubljanska 27, Celje, spričevalo 8. razreda OŠ Celje. g-87019
Grmšek Ivan, Delavska ul. 6, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9922.
p-87095
Grobler Bernarda, Pondor 8, Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 79847,
izdala UE Žalec. p-87067
Grofelnik Martin, Hajnsko 12, Pristava
pri Mest., zaključno spričevalo Srednje šole
Borisa Kidriča v Celju. s-87421
Grošelj Irena, Begunjska cesta 16, Lesce, indeks AGFT-spec. podiplomski, št.
44000303. s-87135
Grošelj Irena, Begunjska cesta 16, Lesce, študentsko izkaznico, št. 44000303.
s-87136
Harbaš Damir, Groharjevo n. 5, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.23401, izdala UE Škofja Loka. p-87041
Harjoski Amir, Hladilniška 28, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424481171, izdano 26. 11. 1998.
s-87396
Havliček Vojko, Hruševska cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 246112, št. reg. 2218. s-87170
Hlavaty Dušan, Trdinova 14, Novo mesto, delovno knjižico, reg. št. 40305, ser.št.
0327838. g-87260

Hoblaj Robert, Miroslava Magdalenića
2, Čakovec, spričevalo za izpit iz slovenskega jezika, izdan 7. 2. 1998. s-87070
Holc Edvard, Senčak pri Juršincih 19,
Juršinci, delovno knjižico. g-87133
Horvat Simon, Gančeni 222 a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 30006. g-87235
Hotić Tatjana, Pot na Rakovo jelšo 124,
Ljubljana, delovno knjižico. s-87199
Hribar Zvonko, Vrhpolje pri Šentvidu 7
A, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,kat.
BGH, št. 16869, izdala UE Grosuplje.
s-87214
Hrstić Tatjana, Slatno 21, Dol pri Hrastniku, original zaključnega spričevala Srednje ekonomske šole Celje, izdano na ime
Grušovnik Tatjana. g-87182
Hudolin Diana, Grablovičeva 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6948.
s-87401
Humar Maja, Bratov Babnik 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11647.
s-87069
Ivančič Marija, Ob potoku 19, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 16708. g-87252
Jančigaj Daša, Bratovževa pl. 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39267.
s-87138
Jemec Irena, Jerihova c. 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18448.
p-87037
Jeras Franjkovič Zdenka, C. na Markovec 7, Koper, vozniško dovoljenje št.
14356. g-87117
Jerebic Štefan, Panonska ul. 8, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 3791. p-87019
Jesenko Miha, Brezke 47 c, Brezje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25893.
s-87363
Jukič Marko, Cesta dveh cesarjev 44,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.3823. s-87055
Kafol Ciril, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888326, št. reg. 149855. s-87018
Kapun Mateja, Murnova c. 9, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20206, izdala UE Grosuplje. s-87263
Kastelic Jakob, Leskovec 21, Leskovec,
potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo
s traktorjem, izdano leta 1997. s-87423
Kastelic Jožefa, Stična 129, Ivančna Gorica, maturitetno spričevalo Poklicne frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1978, na
ime Okorn Jožefa. s-87050
Kateran Senad, Cesta v Rovte 6, Jesenice, prometno dovolenje za avto Volkswagen Golf GTI 1.6 KR 69-48 R. g-87239
Kateran Senad, Cesta v Rovte 6, Jesenice, prometno dovolenje za avto Zastava 101
GTL KR 26-19 M. g-87240
Kateran Senad, Cesta v Rovte 6, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S117997, št. reg. 22602/11613/98-9.
g-87254
Kavaš Sandra, Lipovci 216, Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31780.
p-87078
Kavc Silva, Celjska 12, Slovenske Konjice, spričevalo o končani OŠ v Slovenskih
Konjicah. g-87112
Kavčnik Janko, Ljubljanska cesta 32,
Brezovica, delovno knjižico. s-87035
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Kašaj Božo, Sokolski trg 7, Dolenjske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za gostinstvo in turizem Novo
mesto, izdano leta 1977. g-87258
Kisel Matjaž, Velika Dobrava 21, Grosuplje, službeno izkaznico št. 2754.
s-87202
Kitek Branko, Celjska 10, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9066, izdala UE Slovenske Konjice. p-87003
Klaus Einfalt Johann, Straussgasse 2, A
8073 Feldkirchen, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolnov,
št.
02/13-2130/86-22. g-87257
Klemen Florjan, Trg svobode 23, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4039, izdal UE Trbovlje. g-87261
Klinc Zlatko, Zabovci 88, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29137, izdala UE Ptuj. g-87119
Knapič Alenka, Rožna ulica 10, Vrhnika,
delovno knjižico. g-87311
Kne Ciril, Grosova 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1235033, reg.
št. 2708, izdala UE Kranj. g-87098
Kodrič Elizabeta, Spuhlja 18/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 34444,izdala UE Ptuj. g-87120
Kohek Vladimir, Čebuljeva ulica 12, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7861. s-87141
Kokovnik Edvard, Groharjeva 6, Kamnik, indeks AGRFT - podiplomski, izdan leta
1997. s-87033
Kolarič Bojan, Ulica Pohorskega bataljona 61, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 845511, št. reg. 123641.
s-87210
Konte Matevž, Resljeva c. 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011058, reg. št. 204734, izdala UE Ljubljana. s-87221
Končar Gregor, Lužičko srbska 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3010.
s-87216
Končar Majda, Volaričeva 44, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13983,
izdala UE Postojna. g-87180
Koprivc Marija, Košnica 6, Prevorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3452,izdala UE Šentjur pri Celju. p-87099
Kos Mojca, Virmaše 112, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. 22168, izdala UE
Škofja Loka. g-87111
Kovač-Veber Polonca, Kajuhova ulica 8,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 36200, izdala UE Celje. p-87001
Kovačević Izudin, Na grad 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Kovinarske šole-smer
oblikovalec kovin, št. I-KS/1044. g-87014
Kovačič Urša, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28611.
s-87027
Košar Borut, Cvetlična ul. 8, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11903,
izdala UE Gornja Radgona. g-87237
Košmerl Ivan, Mali log 30, Loški potok,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3601,
izdala UE Ribnica. g-87381
Košmrlj Andrej, Gogalova 8, Kranj, polico za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: zastava 101, Kr-H2819. g-87184
Krže Frančišek, Idrijska cesta 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.517,
izdala UE Vrhnika. s-87101
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Krže Frančišek, Idrijska cesta 10, Vrhnika, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6614/94. s-87102
Krajnc Jože, Drožanjska c. 55, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1293862, št. 2114. p-87097
Krampf Tomić Sandra, Gorkileva ulica
10, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 437, izdala UE Izola. g-87256
Kremić Almir, Raičeva 59 c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39525.
s-87375
Križaj Tanja, Cesta Cankarjeve brigade
7, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2004. s-87115
Kristl Ksenija, Trnovski pristan 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
689214, reg. št. 114486, izdala UE Ljubljana. s-87090
Krištofelc Luka, Tržaška cesta 204, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097324, št. reg. 203344. s-87368
Krpič Bijelić Dragica, Renkovci 19, Turnišče, delovno knjižico, reg. št. 22116, ser.
št. 16009. p-87105
Kruljc Vanda, Cahova ul. 5, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20091, izdala
UE Koper. g-87099
Kukavica Zijad, Tržaška c. 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
s-87301
Kvas Rok, Migojnice 119/a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 675210,
izdala UE Žalec. p-87022
Lah Sebastian, Rolempelj 4, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1258298, št. reg. 9231, izdala UE Trebnje. g-87178
Lapajne Valentin, Na jami 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
850406, št. reg. 51808. s-87211
Lapajne Valentin, Na jami 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št.00101175760, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-87212
Lavrenčič Niko, Dolga Poljana 1, Vipava, vozniško dovoljenje, št. 832156.
g-87100
Ležič Lejla, Ribnik 9 a, Kisovec, dijaško
izkaznico, št. 80680. g-87008
Leber Dušan, Potrčeva 29, Ptuj, spričevalo Šolskega kovinarskega centra v Ptuju,
šolsko leto 1972-1973. g-87103
Ledenik Andreja, Drnovo 3, Mengeš, delovno knjižico. s-87079
Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 001/98-življensko
zavarovanje, izdala Adriatic d.d. Koper dne
21.10.1998. p-87083
Lesjak Franc, Zg. Negonje 5, Rogaška
Slatina,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH, št. 2474, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. p-87024
Levec Alenka, Križe 37 A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12880,
izdala UE Kamnik. s-87380
Lever Matjaž, Huje 34, Obrov, delovno
knjižico, reg. št. 9132, ser. št. 0131797.
g-87275
Likar Natalija, Matije Tomca 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131965, reg. št. 31526, izdala UE Domžale. s-87059
Lindič Sonja, Babnogoriška cesta 9,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 887109, št. reg. 72768. s-87285

Lipušček Samo, Mali vrh 62, Šmarje-Sap, dijaško mesečno vozovnico, št.
2300. s-87134
Lisica Tea, Adamičeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1166114, št. reg. 190760. s-87365
Ličen-Kunčič Jesenka, Korotanska ul.
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 567387, reg. št. 21321, izdala
UE Ljubljana. s-87168
Ljubi Mirko, Loška vas 5, Dolenjske Toplice, dijaško mesečno vozovnico, št.
34392. s-87366
Logar Damjan, Jakčeva 34, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22087.
s-87072
Logar Uroš, Rožna dolina C. XI/12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104074, reg. št. 18253, izdala UE Ljubljana. s-87057
Lopatič Luka, Kidričeva 74, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 627619, reg.
št. 27814, izdala UE Domžale. s-87062
Lorkovič Ana, Heroja Mihelčiča 8, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.7589. p-87039
Lubšina Predrag, Krška vas 93, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št.14461, izdala UE Brežice. p-87062
Lunežnik Vladimir, Rabelčja vas 18, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12251,
izdala UE Ptuj. g-87315
Majstorović Juro, Jakopičeva ulica 17,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
340, izdala UE Kamnik. s-87228
Makarič Vujadin, Jaka Platiše 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. 639537. g-87232
Mandelj Marko, Kajuhova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
934948, reg. št. 173371, izdala UE Ljubljana. s-87340
Manfreda Marko, Poljubinj 5/c, Tolmin,
vozniško dovoljenje št. 001181837, izdala
UE Tolmin. g-87107
Marinčič Aleksander, Veliki otok 35 A,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 336. p-87063
Marjanovič Andrej, Koroška c. 10, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za prodajalce, izdano leta 1985. g-87011
Marka Silvija, Kot 70, Bovec, spričevalo
OŠ Bovec, št. 221/87. g-87234
Marn Bogomir, Kokrški log 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10803duplikat, izdala UE Kranj. g-87241
Marn Stanislav-Stane, Bogatajeva 17,
Medvode, indeks Pravne fakultete, št.
20960466, izdan leta 1996. s-87047
Martinjak Sanjica, Župančičeva 6, Lendava, potrdilo o strokovni usposobljenosti
Zavoda RS za šolstvo in šport pod št.
2597-12019/95-2, št. 601-2/93, izdan
20. 3. 1997. p-87018
Maslič Irena, Lokev 152, Lokev, spričevalo Gostinske šole smer natakar, izdano
leta 1979. g-87009
Medžeral Mato, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296929, št. reg. 117955. s-87201
Melan Marjeta, Žabče 44, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 301631, izdala UE
Tolmin. g-87306
Merlak Dejan, Slovenska vas 14, Mirna,
spričevalo o konačni OŠ Ivna Cankarja Vrhnika. p-87084
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Merše Pavla, Na Palcah 10, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101178768, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-87038
Mesec Voktorija, Loka 13, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 762455.
s-87051
Miklavžič Dražen, Izletniška 10, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18620, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-87072
Mlinar Judita, Čevljarska ul. 10, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8319, izdala
UE Škofja Loka. s-87197
Modic sašo, Ljubljanska 2, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9619, izdala
UE Cerknica. s-87208
Mrlak Matej, Gradišče 4, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 1783.
s-87030
Musa Boštjan, Sončno nabrežje 10, Izola, zavarovalno polico. g-87126
Nemet Dragana, Lavričeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27009.
s-87061
Nonkovič Marko, Fulneška 2, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11495,
izdala UE Ljutomer. g-87405
Novak Aleksander, Tržec 20/c, Videm
pri Ptuju, spričevalo, št. 1909, šolsko leto
1992/93. g-87179
Novak Bojan, Reška 3c, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8546,izdala UE Postojna. g-87325
Novak Dušan, Krapje 3, Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11999, izdala
UE Ljutomer. p-87070
Okršlar Bojan, Sojerjeva ul. 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
139495, reg. št. 38528, izdala UE Ljubljana. s-87344
Oman Matevž, Zg. Duplje 95, Duplje,
vozovnico, št. 928785, izdal Alpetour Škofja Loka. g-87127
Omulec Aleksandra, Gortina 116, Muta,
dijaško mesečno vozovnico, št. 45321.
s-87092
Opeka Anton, Zelše 19/a, Cerknica,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu št. 15/81 z dne 27. 8.
1981, izdala Poklicna kovinarska inusnjarsko galant. šola Domžale. g-87402
Oplotnik Ernest, Mariborska 76a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 17954, izdalaUE
Celje. p-87060
Pajič Ilija, Vrbina 7, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17105. p-87013
Pajmon Birgita, Sneberska 10 b, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424480592. s-87203
Pakiž Blažka, Ul. v Kokovšek 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1064082, reg. št. 173792, izdala UE Ljubljana. s-87269
Pavletič Katarina, Grintovec 8, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20283.
g-87238
Pavunc Gregor, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1215079, št. reg. 222161. s-87246
Pavunc Gregor, Rusjanov trg 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21014114,
izdala FDV Ljubljana. s-87247
Pavunc Gregor, Rusjanov rg 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24889.
g-87248
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Pehant Andrej, Zg. Hoče 52/a, Hoče,
zavarovalno polico, št. 0200034, izdala Zavrovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
g-87151
Pekolj Marija, Knežja vas 23, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
283696, št. reg. 603. s-87207
Perič Franka, Kocbekova ulica 2, Celje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36431.
s-87282
Perič Franka, Kocbekova ulica 2, Celje,
študentsko izkaznico, št. 71980113, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. s-87283
Perme Matjaž, Pot na Hreše 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S644946, reg. št. 35213, izdala UE Ljubljana. s-87336
Peršin Špela, Šubljeva 20, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 698733,
št. reg. 24143. s-87226
Peršič Lea, Kovačičeva 29 a, Koper,
spričevalo OŠ Dušana Bordona Koper, šolskoleto 93/94. g-87021
Petelin Slavko, Krakovska ul. 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
14739, reg. št. 4735, izdala UE Ljubljana.
s-87292
Petelin Slavko, Krakovska ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico št. 173103, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-87293
Petrinjak Irena, 5. prekomorske brigade
2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26768, izdala UE Ptuj. g-87390
Petrič Marko, Črešnjevec pri Semiču 2,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10557, izdala UE Črnomelj. p-87044
Peček Mateja, Ig 259, Ig, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1012122, reg. št.
182652, izdala UE Ljubljana. s-87066
Plak Peter, Trška gora 41, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15183.
p-87051
Planinc Blaž, Novo Polje c VI/8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. s-87281
Plevel Boris, Ul. Matije Blejca 18, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.5735,
izdala UE Kamnik. s-87091
Pleško Janez, Tržaška 426, Brezovica,
uradno potrdilo za registracijo vozila Renault
Cangoo express 1.2 RL, št. šasije
VF1FCOAAF19294914, carinjeno dne
30.11.1998 po ECL 11765. s-87139
Požar Anica, Belsko 11, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6297, izdala
UE Postojna. g-87316
Podgornik Borut, 9. sept. 128, Vrtojba,
Šempeter, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
poklic trgovec, za šolsko leto1993/94.
p-87006
Podjed Anton, Olševek 49, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1235056, št. reg. 3522, izdala UE Kranj.
s-87354
Podlipec Branko, Ulica Angelce Ocepkove 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 484994, št. reg. 106354.
s-87357
Pokorn Matej, Jesenkova ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. s-87330
Pokrajac Dušan, Šlandrova 37, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. S 817769, reg. št. 4246, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-87073

Popovič Vladimir, Petrovičeva 21, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1985. s-87278
Potočar Jožef, V Kladeh 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
512680, reg. št. 106292, izdala UE Ljubljana. s-87334
Potočnik Magnolija, Pot na Poljane 12,
Kamnik, spričevalo. g-87110
Prah Andrej, Klemenova ul. 160, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Izobraževalnega
centra Litostroj - Poklicne šole Ljubljana,
izdano leta 1966. s-87077
Praznik Robert, Vrhovo 8, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35493,
izdala UE Novo mesto. g-87320
Predovič Jelka, Ragovska 26, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14375,
izdala Občina Novo mesto. g-87391
Prelog Borut, Panonska 2, Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25838.
p-87079
Pungartnik Roman, Ložmnica 12/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.24407. p-87026
Pungaršek Robert, Strelci 8/a, 2281
Markovci pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25868, izdala UE Ptuj. g-87188
Radičevič Jadranka, Železniška 4, Lesce, osebno delovno dovoljenje, št.
0424478072. s-87167
Razdrtič Simona, Vogelan 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31240.
s-87200
Račič Darko, Ul. Lovre Klemenčiča 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1064914, reg. št. 179081, izdala UE
Ljubljana. s-87376
Regally Tomaž, Ilirska ul. 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S768098, reg. št. 76831, izdala UE Ljubljana. s-87076
Rejc Jožef, Šebrelje 24 A, Cerkno, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1976. s-87386
Remec Martina, Savska 26, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
701237, reg. št. 19650, izdala UE Domžale. s-87088
Rems Ana, Tesovnikova 76, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2309.
s-87415
Repovž Dejan, Cesta na Bokalce 3, Ljubljana, delovno knjižico. s-87418
Rešetar Albina, Spodnja Senica 26,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 891328, reg. št. 102555, izdala UE
Ljubljana. s-87016
Rihtar Vesna, Brejčeva 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 485607,
reg. št. 16247, izdala UE Domžale.
s-87081
Rožič Dragica, Koroška c. 13/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26113. p-87034
Rožnik Stane, Semedela 55, Koper, evidenčni list za čoln KP - 239. g-87131
Robič Saša, Kajuhova 2, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21202.
p-87101
Rojc Milan, Brezova 1, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42870. p-87040
Rojko Vinko, Cankova 61, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 14173. g-87399
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Rolih Iztok, Fazanska ul. 6, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 69,izdala UE Piran. s-87104
Rozman Peter, Kardeljev trg 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28169.
p-87036
Rušnjak Emiles, Liminjanska 4, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6206. g-87323
Saksida Tomaž, Dombrava 10, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-87313
Salkić Sulejman, Mutnik, Cazin, zaključno spričevalo Gradbene šole v s-87384
Sekavčnik Damjan, Naviški vrh 3, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15389, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-87123
Sernelj Dušan, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134163, št. reg. 183436. s-87348
Skubic Katja, Britof 221/h, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 272612,
št. reg. 5617, izdala UE Kranj. g-87233
Skvarča Franc, Nadižarjeva 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1002965,
št. reg. 22290, izdala UE Kranj. g-87023
Slavič Marjan, Bolehnečici 27, Sv. Jurij,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
4409, izdala UE Ljutomer. p-87071
Slivšek Milena, Posavskega ul. 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245334, reg. št. 170019, izdala UE Ljubljana. s-87329
Slokan Simon, Prušnikova ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
343831, št. reg. 4556. s-87206
Sluga Peter, Molniške čete 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37666.
s-87192
Smole Metka, Kot 16, Ig, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1137252, št.
reg.215713. s-87307
Snoj Pavel, Marnova ulica 31 B, Zagorje, zaključno spričevalo 4. letnika s-87378
Sobočan Diana, Šaleška c. 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 235550.
p-87029
Sonc Metod, Pšata 27, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S701199, reg. št. 18901, izdala UE Domžale. s-87335
Spindler Franc, Slovenski trg 8, Ptuj, potrdilo o znanju CPP, št. 2161, izdanov Ptuju. g-87392
Srakar Andrej, Ulica Ane Ziherlove 10,
Ljubljana, indeks Fakultete za družbene
vede, št. 10198. s-87413
Srebrnak Alenka, Mali Slatnik 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
31643, izdala UE Novo mesto. g-87012
Starc Janez, Kotnikova 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16068.
s-87080
Stradovnik Blaž, Pameče 120 A, Slovenj
Gradec, delovno knjižico, št. 19828 z dne
20.10.1997. g-87305
Strah Vanja, Ul. Franca Mlakarja 18,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Kožar Vanja. s-87026
Strajnar Franci, Zbure 6, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 35017.
g-87190
Strehar Karl, Zupančičeva ulica 6, Domžale, delovno knjižico. s-87298
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Strehovec Tanja, Velebitska 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5467.
s-87097
Strle Helena, Ig 143, Ig, študentsko izkaznico, št. 21644, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. s-87299
Suhadolc Jaka, Goriška 2, Vipava, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole - smer geodezija. g-87105
Suhadolc Jaka, Goriška 2, Vipava, spričevalo o končani OŠ, izdano leta 1990.
g-87108
Surina Boštjan, Župančičeva 22, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 82133, izdala UE Ilirska Bistrica. s-87173
Svenšek Edi, Pohorskega odreda 3,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13817. g-87183
Šadl Boštjan, Korovci 14a, Cankova,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 34721.
p-87028
Šarkozi Bojan, Dolič 70, Kuzma, vozniško dovoljenje št. 33533. g-87122
Šepec Aleš, Kvedrova 16, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20231.
g-87243
Šerbec Miran, Kantalon 6, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11367,
izdala UE Krško. g-87048
Šircelj Katarina-Zofija, Gorenja vas pri
polici 9, Grosuplje, spričevalo 2. in3. letnika Šole za prodajalce, izdani leta 1979 in
1980 na ime Mrvar Katarina-Zofija. s-87222
Širovnik Damijan, Golek 24, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14301.
p-87065
Škrbec Marjan, Na Klisu 22 A, Vrhnika,
diplomo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdana leta 1972. s-87223
Škrinjar Jožef, Škalce 12, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 5802, izdala UE Slovenske Konjice.
p-87050
Šmajd Franc, Jezerska c. 132, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-87312
Špes Darja, Prušnikova 19, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42375.
p-87100
Štefančić Romina, Vogelna ul. 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izdan leta 1995. s-87082
Štilec Karla (Dragica), Zoisova 13, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole, izdano leta 1978. g-87398
Štrukelj Olga, Užmani 8, Rob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 846197, reg.
št. 197729, izdala UE Ljubljana. s-87037
Štrus Bojan, Rdeči kal 10, Šentvid pri
Stični, zaključno spričevalo za poklicnega
šoferja, izdala Avtošola na Ježici, leta 1986.
s-87338
Šumi Franc, Ul. Jana Husa 50, Ljubljana, zavarovalno polico št. 209523, izdalaZavarovalnica Slovenica. s-87345
Švab Viljem, Virje 24, Tržič, zaključno
spričevalo Šolskega centra Iskra Kranj.
g-87187
Švenda Sonja, Slovenska ul. 7, Murska
Sobota, spričevalo 2. letnika Gimnazije Murska Sobota, št. 659, izdano leta 1996.
g-87236
Švigelj Barbara, Petrovčičeva 10, Cerknica,
študentsko
izkaznico
št.
11960359,izdala Visoka šola za zdravstvo. s-87287

Tijan Vesna, Neubergerjeva ulica 9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika, izdano leta 1993. s-87093
Tožbar Uroš, Jezerci 25, Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001022574. g-87242
Tomazin Petra, Žiganja vas 90, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. 8621, kat. BGH,
izdala UE Tržič. p-87042
Tratnjek Uroš, Gančani 122/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje št. 37565. g-87124
Tušar Teja, Zlatek 49, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 490. s-87361
Tušeil Marjan, Kajuhova 12, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17585.
g-87394
Uran Ferdo, C. 15. aprila 12, Kisovec,
vozniško dovoljenje, št. 8946, izdala UE
Trbovlje. p-87086
Urh Janez, Virmaše 209, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8055,izdala UE Škofja Loka. s-87039
Uršič Brane, Kovorska c. 29, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGFH, št.
5116, izdala UE Tržič. g-87020
Usenik Boštjan, Gorazdova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 392035, št. reg. 190588. s-87053
Vajgel Milan, Hrib 20, Sv. Anton, Pobegi, zavarovalno polico, št. AO 0621005.
g-87253
Vasić Željko, Belokranjska ul. 26, Ljubljana, zavarovalno polico št. 617556, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-87264
Vasilič Željko, Cesta v Pečale 26, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Ivan Kavčič, izdano leta 1989.
s-87175
Vaupotič Valerija, Reteče 72, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26740. g-87393
Vegi Ljubo, Greenwiška 8, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101200689, izdala Zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
g-87304
Veranič Marija, Sp. Preloge 11, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1738. p-87002
Veselič Alojz, Draga Brezarja 30, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736455, št. reg. 21662, izdala UE Kranj.
g-87185
Vidmar Evgen, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 17387, izdala UE Nova
Gorica. g-87177
Vidmar Jože, Martinova pot 27, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in zaključni izpit
Poklicne avtomehaniške šole, izdani leta
1981. s-87297
Vidovič Liljana, Istrski odred 4/20, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 42139. g-87327
Vidranski Slavko, Jalnova 61, Ljubljana,
delovno knjižico. s-87116
Vrtačnik Marija, Ul. Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, delovno knjižico. s-87358
Vujić Dobrivoj, Mlakarjeva 24, Kranj, zavarovalno polico, št. 0601670. g-87189
Vukelič Veronika, Cesta I. istrske brigade 77, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 28245. g-87244
Vuković Liljana, Ul. Bratov Učakar 100,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1991. s-87075
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Vuković Mladen, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653231, reg. št. 124214, izdala UE Ljubljana. s-87339
Vulič Igor, Strma cesta 5, Rogaška Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št. 227.
s-87359
Zagode Babič Magdalena, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, preklic delavne knjižice, objavljeno v UL, št. 86/98. s-87267
Zalar Barbara, Kot 27, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999499, reg. št.
183022, izdala UE Ljubljana. s-87068
Zalar Jasna, Bezuljak 7, Begunje pri
Cerknici, študentsko izkaznico, št. 21706,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
s-87045
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Zalokar Marija, Brežina 77, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 714,izdala UE Brežice. p-87047
Zavrtanik Ana, Ul. Borisa Kalina 87, Solkan, dijaško mesečno vozovnico, št.
35380. s-87085
Zdolšek Ivan, Založe 64, Polzela, indeks
Univerze v Mariboru, št. 38716. g-87383
Zemunovič Boris, Keršičeva 16a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10900,
izdala UE Trbovlje. g-87389
Zhang Yi, Zupančičeva 9, Ljubljana,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424481051. s-87408
Zidar Metka, Romihova 7, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5385, izdala UE Šentjur pri Celju. p-87017

Zorić Željko, Trg revolucije 21, Vukovar,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1618/85, izdan v Kopru
13.2.1985. g-87118
Žavbi Čatež Renata, Vaše 29 A, Medvode, potrdilo o upravljenjem tečaju za strežbo, izdala Srednja gostinska šola v Ljubljani,
leta 1985, na ime Vebarič Renata. s-87332
Žganjar Milči, Podkraj 14, Litija, delovno
knjižico. s-87048
Žinko Boštjan, Partizanska c. 10/a, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 12886, izdala UE Ravne na Koroškem. g-87109
Žufić Antonija, Pot v dolino 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
566257, reg. št. 126452, izdala UE Ljubljana. s-87073

Vsebina

Sodni register
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra
Ljubljana
Slovenj Gradec

7729
7729
7730
7743
7752
7752
7753

Evidenca statutov sindikatov

7753

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
Dražbeni oklici
Oklici o skrbnikih in razpravah
Amortizacije
Stečajni postopki in likvidacije

7753
7753
7754
7755
7755
7755

Razpisi delovnih mest

7757

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-GD

7757
7757

ZJN-02-B
ZJN-02-GD
ZJN-02-S
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
Zbiranje ponudb
Zbiranje predlogov
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost
ZJN-05-GD - Sposobnost
ZJN-05-S - Sposobnost

7759
7772
7773
7777
7785
7787
7791
7791
7791
7792
7793
7794
7794

Javni razpisi
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

7795
7800

Razne objave

7805

Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Druge listine

7805
7805
7807

ISSN 1318-9182
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja Tone Dolčič – Založnik Časopisni
zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk
Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si
9 771318 918011

