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Sodni register
KRŠKO
Rg-111702
Okrožno sodišče v Krškem je s
sklepom Srg št. 94/02841 z dne 1. 9.
1997 pri subjektu vpisa KONTAKT, podjetje za gospodarsko svetovanje in trgovino na debelo Brežice, d.o.o., sedež: Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, pod vložno št. 1/00331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5295467
Osnovni kapital: 1,537.392,85 SIT
Ustanovitelji: Razvojni center, Informacijsko računalniški center, d.o.o., Celje, Ulica
XIV. divizije 14, vložek 18.750,10 SIT; Andrejaš Bojan, Celje, Ulica 29. novembra 45,
vložek 61.661,50 SIT; Belcer Manfred, Celje, Škvarčeva 14, vložek 2.453,85 SIT; Čop
Boris, Celje, Prisojna 5, vložek 26.126,05
SIT; Horvat Janko, Žalec, Čopova 1, vložek
2.459,75 SIT; Juričič Alfredo, Laško, Poženelova 3, vložek 61.661,50 SIT; Gubenšek
Marjan, Celje, Čuprijska 17, vložek
61.661,50 SIT; Kač Matjaž, Žalec, Kajuhova 9, vložek 91.286,35 SIT; Pavlica Dragan,
Celje, Milčinskega 11, vložek 91.286,35
SIT; Polajnar Stanislav, Celje, Ulica V. prekomorske brigade 48, vložek 73.506,65 SIT;
Primožič Anton, Celje, Na Zelenici 4, vložek
61.661,50 SIT; Sagmeister Otmar, Celje,
Na Otoku 11, vložek 91.286,35 SIT; Štiglic
Matjaž, Celje, Na otoku 11, vložek
61.661,50 SIT; Thaler Miroslav, Celje, Okrogarjeva 4, vložek 14.304,80 SIT; Turk Mar-
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jan, Celje, Opekarniška 12a, vložek
91.286,35 SIT; Valant Marko, Celje, Celovška 11, vložek 91.286,35 SIT; Valant
Franc, Celje, Strma pot 15, vložek
61.661,50 SIT; Vezočnik Ivan, Celje, Veselova 12, vložek 91.286,35 SIT in Zupanc
Ivan, Vojnik, Male dole 29, vložek 91.286,35
SIT, vstopili 27. 9. 1990, odgovornost: ne
odgovarjajo; Mihelič Borut, Celje, Ulica heroja Rojška 3, vložek 29.600,90 SIT; Brenčič Ivan, Celje, Pod Kostanji 24, vložek
88.850,70 SIT; Gabrovšek Marko, Petrovče, Liboje 90f, vložek 29.600,90 SIT; Leskovšek Milena, Štore, Kompole 140, vložek 29.600,90 SIT; Medved Danica, Štore,
Udarniška 7, vložek 29.600,90 SIT; Novak
Igor, Celje, Ostrožno 136b, vložek
29.600,90 SIT; Planinšek Blaž, Celje, Ljubljanska 22, vložek 29.600,90 SIT; Pozvek
Maja, Celje, Dečkova 48, vložek 29.600,90
SIT; Rehar Irena, Žalec, Galicija 32, vložek
17.779,70 SIT; Ulcej Franja, Celje, Celovška
11, vložek 29.600,90 SIT; Cerovšek Magda, Celje, Podjavorškova 11, vložek
29.600,90 SIT in Podergajs Berta, Celje,
Zagrad 1, vložek 17.779,70 SIT, vstopili
24. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-114791
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00435 z dne 19. 11. 1997 pod
vložno št. 1/03894/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1227980
Firma: COENG, consulting in inženiring Rajec, d.o.o.
Skrajšana firma: COENG RAJEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem,
Rajec 15d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vučetić Ivan, vstop 5. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vučetić Ivan, imenovan 5. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Ustanovitelj in zastopnik Vučetić Ivan ima
stalno bivališče v Republiki Hrvaški, IV. Cvjetno naselje 25, Samobor.

Leto IX

LJUBLJANA
Rg-1
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06237 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, p.o., sedež: Slovenska cesta 9,
1000 Ljubljana, pod
vložno
št.
1/01074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, vpis osnovnega kapitala, spremembo tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in vpis članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5033284
Firma: URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, d.o.o.
Skrajšana firma: URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 38,972.000 SIT
Ustanovitelji: Časopisni zavod Uradni list
SRS, izstop 15. 10. 1998, Republika Slovenija, Ljubljana, vložek 22,656.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 1,632.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska
56, vložek 1,632.000 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložek 3,263.000 SIT, Muc Katarina, Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 57, vložek 390.000 SIT, Mihcler Vida, Ljubljana,
Rožna dolina c. I/12, vložek 341.000 SIT,
Kastelic Staša, Ljubljana, Na Jami 5, vložek
244.000 SIT, Lavrič Irena, Trzin, Mengeška
c. 52, vložek 244.000 SIT, Kotar Jelka,
Kresnice, Jevnica 4, vložek 292.000 SIT,
Koritnik Romana, Ljubljana, Potrčeva ulica
2, vložek 292.000 SIT, Barbalič Tatjana,
Ljubljana, Pod topoli 15, vložek 341.000
SIT, Šinkar Alojzija, Ljubljana, Razdevškova
ulica 4, vložek 341.000 SIT, Blažič Janko,
Mengeš, Kolodvorska cesta 2a, vložek
292.000 SIT, Jeločnik Zdenka, Ljubljana,
Gramozna pot 1a, vložek 292.000 SIT, Šabani Suzana, Ljubljana, Zaloška cesta 26,
vložek 195.000 SIT, Frkal Suzana, Ljubljana, Lavričeva ulica 5, vložek 195.000 SIT,
Fajgel Anka, Ljubljana, Prušnikova 42, vložek 390.000 SIT, Stana Nada Antonija,
Ljubljana, Klemenova ulica 40, vložek
341.000 SIT, Lepša Irena, Ljubljana, Prušnikova ulica 54, vložek 341.000 SIT, Pielick Jožica, Ljubljana, Linhartova cesta 3,
vložek 390.000 SIT, Petrovič-Kurt Marija,
Ljubljana, Parmska cesta 17, vložek
341.000 SIT, Samotorčan Mojca, Notranje
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Gorice, Podplešivica 86, vložek 195.000
SIT, Ravšl Robert, Ljubljana, Ulica Polonce
Čude 7, vložek 195.000 SIT, Žlindra Mojca, Ljubljana, Linhartova cesta 9, vložek
324.000 SIT, Naglič Milena, Kranj, Grmičeva 8, vložek 341.000 SIT, Polutnik Marko, Ljubljana, Šišenska ulica 2, vložek
390.000 SIT, Kopina Milan, Kranj, Drolčevo naselje 34a, vložek 292.000 SIT, Škodlar Robert, Ljubljana, Krimska ulica 9, vložek 97.000 SIT, Podlogar Marija, Ljubljana,
Maroltova ulica 14, vložek 390.000 SIT,
Sazonov Metka, Ankaran, Jadranska cesta
12, vložek 470.000 SIT, Kastelic Majda,
Ljubljana, Na jami 5, vložek 128.000 SIT,
Mostar Tomaž, Ljubljana, Galjevica 79, vložek 292.000 SIT, Žagar Aleš, Škofljica, Orle 21b, vložek 97.000 SIT, Agić Jana, Ljubljana, Šmartinska 239, vložek 341.000 SIT,
Leskovic Helena, Ljubljana, Žaucerjeva 15,
vložek 341.000 SIT, Peklenk Andreja,
Ljubljana, Tiranova 46, vložek 244.000 SIT,
Močnik Brigita Terezija, Ljubljana, Mazijeva
ulica 13, vložek 390.000 SIT, vsi vstopili
15. 10. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Polutnik Marko, razrešen in ponovno imenovan
15. 10. 1998 kot direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Prek Miro, Šinkovec Janez, dr., Velišček Jožica, Podlogar
Majda in Leskovic Alenka, vstopili 5. 10.
1998.
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5170 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01514/02123-1998/BS z dne 30. 10.
1998.
Rg-209443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04319 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa K S L, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo in trženje izdelkov iz nerjavečih kovin, sedež: Rudnik III/2, 1211
Ljubljana-Rudnik,
pod
vložno
št.
1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris zastavne pravice na poslovnem deležu Borisa Vehovca s temile podatki:
Matična št. 5071640
Zastavna pravica na poslovnem deležu
družbenika Borisa Vehovca, ki je bila vpisana
v sodni register s sklepom Srg 5624/96 z
dne 27. 5. 1997, se izbriše.
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MURSKA SOBOTA
Rg-116305
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00014 z dne 25. 11.
1997 pri subjektu vpisa KOREX – IMMU, Podjetje za proizvodnjo, prodajo in zastopanje
Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Prešernova 38, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5720800
Firma: KOREX, Podjetje za proizvodnjo, prodajo in zastopanje Gornja Radgona, d.o.o.
Skrajšana firma: KOREX, Gornja Radgona, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Vincenc, izstop
23. 7. 1997 in Korošec Andreja, Gornja
Radgona, Prešernova 38, vstop 23. 7.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Korošec Vincenc, razrešen 23. 7. 1997, direktorica Korošec Andreja, imenovana
23. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 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; 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 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
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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); 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, 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;
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; 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.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro 74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod šifro 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med menagerji in delavci; pod
šifro 74.60 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje pa družba opravlja samo varovanje.

Rg-116355
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00582 z dne 4. 12.
1997 pri subjektu vpisa ALTIX, podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Dalmatinova 3, 9252 Radenci, pod vložno
št. 1/01845/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje in spremembo akta
z dne 4. 12. 1997 s temile podatki:
Matična št. 5769990
Sedež: 9252 Radenci, Dalmatinova 3
Ustanovitelji: Potočnik Alfi in Potočnik
Ksenija, izstop 23. 10. 1997 ter Rebernak
Zlatko, Radenci, Melanjski vrh 5, vstop
23. 10. 1997, vložek 2,145.730 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Potočnik Alfi in Potočnik Ksenija, razrešena
23. 10. 1997 ter zastopnik Rebernak
Zlatko, imenovan 23. 10. 1997 kot
poslovodja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkohlnimi pijačami; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5170
Druga trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-205973
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00113 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa I KA, Trgovina na
debelo in drobno, Ismaili in partner, Dobrovnik, d.n.o., sedež: Dobrovnik 247,
9223 Dobrovnik, pod vložno št.
1/00541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5400244
Sedež: 9223 Dobrovnik, Dobrovnik
247
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 15520
Proizvodnja sladoleda; 18100 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28520 Splošna
mehanična dela; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karo-
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serij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36610 Proizvodnja bižuterije; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 55220 Storitve kampov;
55230 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; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60300 Cevovodni
transport; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
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povezane dejavnosti, d.n.; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-208418
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00228 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa AVTOBUSNI PROMET, Murska Sobota, d.d., sedež: Bakovska 29a, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00929/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5065011
Člani nadzornega sveta: Forjan Franc,
Lovenjak Stanko in Talaber Franc, izstopili
12. 5. 1998; Hajdinjak Alojz, Kološa Aleksander in Škodnik Evgen, vstopili 12. 5.
1998.
Rg-208423
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00197 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa INDIP, Proizvodnja oblačil in dežnikov, d.d., sedež: Industrijska ulica 2, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/00855/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5461723
Člani nadzornega sveta: Jakšič Dragica,
Ternar Cvetka in Feher Štefka, izstopile
28. 8. 1997; Glavač Martin, Šticl Silva in
Šipoš Danilo, vstopili 28. 8.1997.
Rg-208432
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00313 z dne 24. 7.
1998 pod št. vložka 1/02366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1317032
Firma: NOTIK, družba za storitve, trgovino, zastopanje in finančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: NOTIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9226 Moravske Toplice,
Lešče 28a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Nograšek Olga, Ljubljana, Brodarjev trg 10, vstop 17. 6. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nograšek Janez, Ljubljana, Brodarjev trg 10, imenovan 17. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 7. 1998: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
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lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 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.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
6713 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, družba opravlja
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-208433
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00061 z dne 5. 8.
1998 pod št. vložka 1/02368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1273833
Firma: V & S FASHION, notranja in
zunanja trgovina, zastopanje in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: V & S FASHION, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Krog,
Murska 123
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pernek Danijela, Kostanjevec Boris in Pernek-Kostanjevec Nada,
izstopili 9. 2. 1998; Mitnjek Vesna, Murska
Sobota, Krog, Murska 123, vstopila 9. 2.
1998, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pernek Danijela in družbenika Kostanjevec Boris in Pernek-Kostanjevec Nada, razrešeni 9. 2. 1998; direktorica Mitnjek Vesna, imenovana 9. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 8. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1585
Proizvodnja testenin; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2521 Proizvodnja 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; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
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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 popravila 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; 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; 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 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s 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; 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); 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); 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; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
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Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti, od dejavnosti pod šifro 7414 – Podjetniško in
poslovno svetovanje pa ne arbitraže.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru
pod vl. št. 1/07231/00 z naslednjo firmo in
sedežem: DIBON, podjetje za gostinstvo,
trgovino, marketing, d.o.o., Maribor, Zorkova 9.
Rg-209663
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00262 z dne 17. 9.
1998 pri subjektu vpisa SMREKOREZ, Zastopstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Trdkova 46a, 9263 Kuzma, pod vložno št.
1/02351/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter prečiščeno besedilo akta
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1253476
Osnovni kapital: 2,102.940 SIT
Ustanovitelj: RO & SA, obdelovanje lesa, Trdkova, d.o.o., izstop 1. 6. 1998; Drvarič Drago, Kuzma, Trdkova 46, vstop
27. 2. 1998, vložek 2,102.940 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-209664
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00069 z dne 15. 9.
1998 pri subjektu vpisa KDS, DIMNIKARSKE STORITVE, Ljutomer, d.o.o., sedež:
Razlagova 13b, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00818/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, uskladitev dejavnosti z uredbo o
standardni klasifikacijo dejavnosti in spremembo poslovodje (direktorja) s temile podatki:
Matična št.: 5452031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Aleksander, Ljutomer, Spodnji Kameščak 9h, imenovan 30. 1. 1997,
zastopa in predstavlja družbo samostojno in
posamično, s tem da potrebuje za sklepanje
vseh pravnih poslov, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT, pisno soglasje družbenika Kavčič Alojza.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52740 Druga popravila, d.n.; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
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Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74700 Čiščenje stavb; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-209665
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00291 z dne 29. 7.
1998 pri subjektu vpisa VIRUS, računalniški sistemi, M. Sobota, d.o.o., sedež:
Vegova 13, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01631/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5777615
Firma: VIRUS, računalniški sistemi,
d.o.o.
Skrajšana firma: VIRUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,808.000 SIT
Ustanovitelji: Gujt Marjan, Murska Sobota, Vegova 13, vstop 7 .4. 1992, vložek
204.000 SIT, Simonič Dorina, Murska Sobota, Lendavska 53, vstop 7. 4. 1992, vložek 104.000 SIT, MINICOM, d.o.o., Murska Sobota, Vegova 13, vstop 18. 9. 1996,
vložek 1,500.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gujt Marjan, imenovan 7. 4. 1992, ki
zastopa družbo brez omejitev, in družbenica Simonič Dorina, ki od 18. 9. 1996 zastopa družbo z omejitvijo, da vrednost posameznega posla, ki ga sklene, ne sme presegati zneska 500.000 SIT.
Dejavnost, vpisana 29. 7. 1998: 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
52488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., družba ne
opravlja trgovine na drobno z orožjem, strelivom in razstrelivom.
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Rg-209667
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00351 z dne 13. 8.
1998 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA – avtomobilske storitve in trgovina, Murska Sobota, d.o.o., sedež: Mikloša Kuzmiča 19,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in prečiščeno besedilo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5532264
Sedež: 9000 Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 19
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1998: 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35120 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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 popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-

na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi 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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 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
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v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 65210 Finančni zakup (leasing);
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
52488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., družba ne
opravlja trgovine na drobno z orožjem; od
dejavnosti pod šifro 74140 – Podjetniško
in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in
sodelovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Rg-209676
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00119 z dne 10. 9.
1998 pri subjektu vpisa MAKOTER, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Cven 99d, 9240 Ljutomer,
pod vložno št. 1/01009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov in njihovih
poslovnih deležev, dejavnosti ter družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5504384
Firma: MAKOTER, Proizvodnja embalaže, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 9240 Ljutomer, Cven 99d
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Makoter Milica, vstopila
31. 8. 1991, vložila 2,400.000 SIT, Makoter Janko, vstopil 31. 8. 1991, vložil
2,400.000 SIT, Makoter Saša, vstopil
31. 8. 1991, vložil 600.000 SIT, in Makoter Tomi, vstopil 17. 3. 1998 vložil 600.000
SIT, vsi iz Ljutomera, Cven 99d, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1998: 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba opravlja posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro 52.488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., ne
trgovine z orožjem, strelivom in razstelivom,
pod šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje pa ne revizijske dejavnosti.
Rg-209677
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00227 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa ATRIUM-NOVI INTERIERI, Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Prešernova 28, 9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/00282/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo sedeža in dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5298989
Sedež: 9240 Ljutomer, Noršinci 11
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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 popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
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govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi 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,
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d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 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.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkokv, pod šifro 52.488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
pa ne trgovine z orožjem, strelivom in razstrelivom.
Rg-209685
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00575 z dne 25. 8.
1998 pri subjektu vpisa HINCO – trgovsko
proizvodno podjetje, Lendava, d.o.o., sedež: Rudarska 24, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01489/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje,
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5641276
Sedež: 9220 Lendava, Rudarska 24
Ustanovitelji: Hajdinjak Đurđica, vstop
6. 4. 1992, vložek 361,920 SIT, Hajdinjak
Jožef, vstop 17. 10. 1997, vložek 784.160
SIT, in Hajdinjak Mitja, vstop 17. 10. 1997,
vložek 361.920 SIT, vsi iz Lendave, Rudarska 24, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hajdinjak Đurđica, razrešena 17. 10.
1997; direktor Hajdinjak Jožef in zastopnik
Hajdinjak Mitja, imenovana 17. 10. 1997,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
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51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-209686
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00580 z dne 26. 8.
1998 pri subjektu vpisa ZTT, transport in
trgovina, d.o.o., sedež: Kapca 52, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/02280/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5842735
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev.
Rg-209689
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00243 z dne 25. 8.
1998 pri subjektu vpisa FEHR, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Cesta na stadion
1a, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5914710
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Cesta
na stadion 1a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šajhar Zlatko, razrešen 21. 4. 1997; zastopni-

ca Coklin Slavica, Gornja Radgona, Mladinska 18, imenovana 21. 4. 1997, zastopa in
predstavlja družbo le s predhodnim soglasjem direktorja ali njegovega namestnika.
Rg-209690
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00707 z dne 31. 8.
1998 pri subjektu v vpisa BOJADŽIČ,
uvoz-izvoz, Dolina, d.o.o., sedež: Dolina
št. 46, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/02115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5876001
Firma: BOJADŽIČ, uvoz-izvoz, Gornji
Lakoš, d.o.o.
Skrajšana firma: BOJADŽIČ, Gornji Lakoš, d.o.o.
Sedež: 9220 Lendava, Gornji Lakoš
12a
Ustanovitelji: Bojadžič Enes, vložil
600.000 SIT, ter Bojadžič Šefika in Bojadžič Fehro, vložila po 450.000 SIT, vsi iz
Bos. Kobaša n.h., vstopili 9. 11. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
15850 Proizvodnja testenin; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, družba ne sme
opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
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Rg-209691
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00694 z dne 26. 8.
1998 pri subjektu vpisa LUVIN, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, export-import, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 40,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01207/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, pooblaščencev in akta s temile podatki:
Matična št.: 5567017
Sedež: 9000 Murska Sobota, Gregorčičeva 40
Ustanovitelja: Lutar Vinko, izstop 18. 12.
1997; Gavrilovič Vlasta, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, vstop 18. 12. 1997,
vložek 1,684.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lutar Vinko, razrešen 18. 12. 1997;
direktorica Gavrilovič Vlasta, imenovana
18. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 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; 50200 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 popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi 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; 52487 Trgovina na drobno
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z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6024 Cestni tovorni promet.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-209694
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00291 z dne 25. 8.
1998 pri subjektu vpisa DALI, Podjetje za
trženje in proizvodnjo, Radenci, d.o.o.,
sedež: Boračeva 39b, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/00478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zastavno pravico na
osnovnem vložku edinega družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5363578
Na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve z dne 18. 6. 1998
(SV 366/98) se pri poslovnem deležu edinega družbenika Rozman Janeza, rojenega
23. 9. 1952, stanujočega Boračeva 39b, v
nominalnem znesku 26,859.926 SIT, na
tretjem mestu za že zaznamovanima zastavnima pravicama, za zavarovanje izvršljive terjatve v višni 500.000 DEM, kar je ob sklenitvi sporazuma o zavarovanju terjatve
47,150.000 SIT, zaznamuje zastavna pravica za izvršljivo terjatev, ki je plačljiva v
tolarjih po prodajnem tečaju Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, na dan plačila, s
pogodbenimi obrestmi D + 14%, zakonitimi
zamudnimi obrestmi in stroški, vse v korist
upnice ABC Pomurka International Mednarodna trgovina, d.d., Murska Sobota, Lendavska 11.
Rg-209695
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00706 z dne 25. 8.
1998 pri subjektu vpisa ATELJE ZA
RAZISKAVE PROSTORSKIH SISTEMOV –
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01833/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5744270
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trg
zmage 8
Ustanovitelj: Gomboc Tanja, izstop
18. 8. 1997; Jezeršek Bošnjakovič Zore,
Murska Sobota, Kardoševa ulica 4, vstop
18. 8. 1997, vložek 304.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
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ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
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;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-209696
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00315 z dne 27. 8.
1998 pri subjektu vpisa MLADINSKI
SERVIS, pomurski študentski servis,
d.o.o., sedež: Štefana Kovača 30, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5837090
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile.
Rg-209697
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00417 z dne 24. 8.
1998 pri subjektu vpisa Razvojni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče; Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci es Turnišče Fejlesztesi
Alapja, sedež: Partizanska 46, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/02070/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 5848075
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska 46
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Balažek Anton, razrešen 30. 6.
1997; zastopnik Feher Mihael, Murska Sobota, Rakičan, Mladinska 16, imenovan
1. 7. 1997, kot v.d. direktorja zastopa sklad
brez omejitev.
Rg-209698
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00337 z dne 24. 8.
1998 pri subjektu vpisa LINIJA – trgovsko
in gostinsko podjetje, Murska Sobota,
d.d., sedež: Bakovska 29a, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5532019
Član nadzornega sveta: Baler Bela, izstopil 30. 6. 1998; Topolnik Andrej, vstopil
30. 6. 1998.
Rg-209699
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00338 z dne 24. 8.
1998 pri subjektu vpisa VARIS, Proizvodnja sanitarnih celic, Lendava, d.d., sedež: Industrijska 4b, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00871/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo statuta delniške družbe s temile podatki:
Matična št.: 5463254
Sprememba statuta z dne 10. 7. 1998.

NOVA GORICA
Rg-116677
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01020 z dne 22. 12.
1997, pri subjektu vpisa BENO-COLOR,
Barvanje in peskanje, d.o.o., Dornberk,
sedež: Potok pri Dornberku 29/a, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/02361/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5601746
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1997: 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; 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.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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; 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 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
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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.; 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); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206906
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00407 z dne 2. 6.
1998 pri subjektu vpisa UBI STUDIO, inženiring Nova Gorica, d.o.o., sedež: Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5298334
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206907
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00368 z dne 2. 6.
1998 pod št. vložka 1/03819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1306421
Firma: ART KERAMIKA, Trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: ART KERAMIKA,
d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lufrano Pasquale, Italija,
Via Ancora 532, Sasulo, Modena, vstop
25. 9. 1997, vložek 1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mikuž Marjan, Bovec, Mala vas 14, vstop 7. 5. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Lufrano Pasquale, imenovan 7. 5.
1998; direktor Mikuž Marjan, imenovan
7. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev,
za sklepanje vseh poslov potrebuje predhodno ustno soglasje večinskega družbenika.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
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; 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
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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; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Rg-206908
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00346 z dne 3. 6.
1998 pod št. vložka 1/03820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300318
Firma: J.V. SOČA, d.o.o., inženiring in
gradnja HE objektov
Skrajšana firma: J.V. SOČA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Vojkova 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: PRIMORJE, d.d., družba
za gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ajdovščina, Vipavska 3, vstop 22. 4. 1998,
vložek 580.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE, Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vstop
22. 4. 1998, vložek 387.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; S.E.L.I., Societa
Esecuzioni Lavori Idraulici S.p.A., Rim, Viale Amerika 93, vstop 22. 4. 1998, vložek
213.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
JAGER
BAUGESELLSCHAFT
MBH,
Schruns, Batloggstrasse 95, vstop 22. 4.
1998, vložek 213.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; MONTI S.P.A., Auronzo di
Cadore, Via Alpini 26, vstop 22. 4. 1998,
vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brajdih Robert, Nova Gorica, Ulica
25. maja 81, imenovan 22. 4. 1998, je upravičen zastopati in predstavljati družbo, razen
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za najemanje posojil, ki presegajo
5,000.000 SIT; dajanje posojil in prevzemanje poroštev, podeljevanje prokure in imenovanja vodilnih delavcev družbe ter imenovanja in razreševanja revizorjev ter sklepanje
pogodb, ki presegajo 5,000.000 SIT.
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-206909
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00359 z dne 3. 6.
1998 pri subjektu vpisa YDRIA-COM, Trgovina in zastopstvo, d.o.o., Idrija, sedež: Lapajnetova 39, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/03718/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in izstop družbenika s temile podatki:
Matična št.: 1201107
Ustanovitelj: PERFECTA, Vodenje in
upravljanje družb, d.o.o., izstop 22. 12.
1997; Vidmar Borut, Idrija, Kosovelova 10,
vstop 22. 12. 1997, vložek 375.000 SIT,
odgovornsot: ne odgovarja.
Rg-206910
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00391 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa SKOK, Proizvodnja in tr
govina, d.o.o., Šempeter, sedež: Na
Pristavi 33, 5290 Šempeter, pod vložno
št. 1/01501/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5471958
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
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ge posebne namene; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206911
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00388 z dne 4. 6.
1998 pod št. vložka 1/03821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1305662
Firma: GONZAGA, Inženiring, proizvodni in prodajni management, d.o.o.
Skrajšana firma: GONZAGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 5250 Solkan, Borisa Kalina 36
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Iztok, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 4a, vstop 25. 5. 1998,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bizjak Iztok, imenovan 25. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 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; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.
Rg-206912
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00196 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
KOMUNALNA ENERGITIKA, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Sedejeva 7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5231787
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štrukelj Albert, razrešen 7. 1. 1998;
zastopnik Rolih Zlatko, Solkan, IX. korpus
54, imenovan 12. 2. 1998, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206913
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00193 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa BREMED, Podjetje za proizvodnjo elektromedicinskih izdelkov, d.o.o., Breginj 16, sedež: Breginj 16, 5223 Breginj, pod vložno št.
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1/03366/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, vstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5834546
Osnovni kapital: 42.116,187,50 SIT
Ustanovitelji: Cicigoi Elisabetta Anna Maria, Milano, Italia, Via Bertini 18, vstop 2. 2.
1994, vložek 12,634.856,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Moise Franco, Gorizia, Italia, Via Sabis 6 D, Mossa, vstop 2. 2.
1994, vložek 2,526.971,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ICOM ASIA PACIFIC
LIMITED, Central Hong Kong, 606 Bank of
America Tower, vstop 6. 12. 1994, vložek
14,319.503,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cicigoi Elio, Gorizia, Via Alviano št.
68,
vstop
18. 9.
1997,
vložek
12,634.856,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.
Rg-206914
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00239 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa RADIO KOBARID,
Radijska dejavnost, d.o.o., sedež: Idrsko
78, 5222 Kobarid, pod vložno št.
1/02491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenikov in spremembo poslovnih deležev ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5616271
Ustanovitelji: BIO DISKONT, d.o.o., izstop 30. 12. 1997; MIKROPROJEKT,
d.o.o., Kobarid, izstop 30. 12. 1997; Kranjc Aleksej, Kobarid, Staro Selo 6, vstop
26. 11. 1991, vložek 15.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Laharnar Edvard,
Cerkno, Sedejev trg 2, vstop 30. 12. 1997,
vložek 445.620 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Laharnar Darko, Cerkno, Sedejev
trg 2, vstop 30. 12. 1997, vložek 445.620
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Seljak Ivan,
Cerkno, Pot v Strano 1, vstop 30. 12.
1997, vložek 445.620 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bizjak Stojan, razrešen 19. 1. 1998;
direktor Laharnar Darko, imenovan 19. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206915
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00411 z dne 5. 6.
1998 pri subjektu vpisa POTOČNIK, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podnanos,
sedež: Podnanos 79, 5272 Podnanos,
pod vložno št. 1/00721/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje kapitala in
spremembo poslovnega deleža, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5391326
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Jože, Podnanos,
Podnanos 75a, vstop 14. 12. 1989, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Potočnik Tina, Podnanos, Podnanos 75a, imenovana 28. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1998:
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; 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; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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; 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; 50404 Vzdrževanje in popravila 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 Posredniš-
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tvo 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 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;
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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.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.
Rg-206916
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01060 z dne 5. 6.
1998 pri subjektu vpisa METALFLEX, Družba za proizvodnjo industrijske opreme,
d.o.o., sedež: Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, pod vložno št. 1/00066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5033454
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., izstop 10. 11. 1997;
Šturm Darinka, skupni zastopnik enotnega
poslovnega deleža, Tolmin, Cirila Kosmača 23, vstop 17. 10. 1997, vložek
35,667.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 10. 11.
1997, vložek 16,024.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206917
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00364 z dne 5. 6.
1998 pri subjektu vpisa KIM INVEST,
d.o.o., Podjetje za poslovanje z nepremičninami, sedež: Vipavska 13, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5907632
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Brataševec Nedjan, Solkan, Za spomenikom 4, imenovan 11. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 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;
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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; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 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; 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 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja 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; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 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; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizivodnja 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.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
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3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40102
Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 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; 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 popravila 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.; 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 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 igrača-
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mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in 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); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 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.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih 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;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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
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Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206918
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00352 z dne 5. 6.
1998 pri subjektu vpisa ISTAL, Trgovina
in montaža instalacijske opreme, d.o.o.,
sedež: Na hribu 17a, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/02188/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5574838
Osnovni kapital: 20,393.000 SIT
Ustanovitelja: Ušaj Izidor, Miren, Orehovlje 51, vstop 16. 11. 1994, vložek
10,196.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mihelj Stojan, Branik, Branik 121, vstop 16. 11. 1994, vložek 10,196.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-206922
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00370 z dne 9. 6.
1998 pri subjektu vpisa I S I, Proizvodnja
gradbenih izdelkov, d.o.o., Kanal, sedež:
Gradnikova 21, 5213 Kanal, pod vložno
št. 1/03398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5862957
Ustanovitelj: CO.MAN.S.R.L., izstop
9. 4. 1998; GITOS, Gradbeništvo, inženiring, trgovina, obrtne storitve, Kanal, d.o.o.,
Kanal, Gradnikova 21, vstop 19. 1. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rojc Lovrenc, razrešen 9. 4. 1998;
direktorica Zimic Milica, Kanal, Gradnikova
12, imenovana 9. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 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.; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje ob-
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jektov 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi 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;
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; 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.; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 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; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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 napit-
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kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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; v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-206924
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00419 z dne 10. 6.
1998 pri subjektu vpisa KONEM, Trgovina
na debelo in drobno, Ozeljan, d.o.o., sedež: Ozeljan 53, 5261 Šempas, pod vložno št. 1/01235/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5407524
Osnovni kapital: 14,278.000 SIT
Ustanovitelja: Košuta Emil in Košuta Nevenka, Šempas, Ozeljan 53, vstop 28. 8.
1990, vložek 7,139.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1998:
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7482 Pakiranje.
Rg-206929
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00354 z dne 15. 6.
1998 pod št. vložka 1/03824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263676
Firma: PIRJEVEC, Predelava lesa,
d.o.o.
Skrajšana firma: PIRJEVEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5262 Črniče, Vrtovin 27
Osnovni kapital: 77,553.422 SIT
Ustanovitelja: Pirjevec Srečko, vložek
77,543.422 SIT in Pirjevec Anita, vložek
10.000 SIT, oba Črniče, Vrtovin 27, vstopila 21. 4. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pirjevec Srečko, imenovan 21. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
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; 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.; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovinana debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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;
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; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
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nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-206930
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00417 z dne 16. 6.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA – ASING, Avtomatizacija, strojegradnja in inženiring, d.o.o., sedež: Vrtojbenska c. 62, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/02726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5690072
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Komel Stanko, Volčja Draga, Bukovica 10, razrešen 31. 12. 1997 ter dne 1. 1.
1998 ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206931
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00418 z dne 16. 6.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA – ORODJARNA, d.o.o., Šempeter, sedež: Vrtojbenska c. 62, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5563011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bizjak Franc, Nova Gorica, Pavšičevo naselje 25, razrešen 31. 12. 1997 ter
dne 1. 1. 1998 ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206932
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00392 z dne 16. 6.
1998 pod št. vložka 1/03825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1305735
Firma: VETERINA GORICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Pri
hrastu 18
Osnovni kapital: 12,430.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Nova Gorica, Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, vstop 17. 2.
1998, vložek 4,850.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Petejan Januš, Nova Gorica,
Ledine 137, vstop 17. 2. 1998, vložek
1,820.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurak Janko, Nova Gorica, Toma Brejca 4,
vstop 17. 2. 1998, vložek 1,730.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skrt Klavdij, Kal
nad Kanalom, Levpa 31a, vstop 17. 2.
1998, vložek 1,210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stibilj Adam, Renče, Renče
53, vstop 17. 2. 1998, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Velikonja
Marinka, Renče, Bilje 134, vstop 17. 2.
1998, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nardin Danijel, Nova Gorica,
Sončna 4, vstop 17. 2. 1998, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brecelj Marijan, Nova Gorica, Ul. 25. maja
41, vstop 17. 2. 1998, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jasnič Marijan, Nova Gorica, Rada Simonitija 30,
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vstop 17. 2. 1998, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lozej Marko,
Kobarid, Mučeniška 3a, vstop 17. 2. 1998,
vložek1,390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rutar Silvana, Nova Gorica, Vinka
Vodopivca 64, vstop 17. 2. 1998, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petejan Januš, imenovan 17. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.
Vpis ustanovitve družbe po lastninskem
preoblikovanju na podlagi odločbe Agencije št. LP 01467/02118 – 1998/KJ z dne
26. 5. 1998.
Rg-206934
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00393 z dne 17. 6.
1998 pod št. vložka 1/03826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303724
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA
AJDOVŠČINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška 48
Osnovni kapital: 7,340.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vstop 17. 2. 1998, vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 17. 2. 1998,
vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 17. 2. 1998, vložek 1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina Ajdovščina, Ajdovščina, Gregorčičeva 22, vstop 17. 2. 1998, vložek
2,860.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Curk Bojana, Ajdovščina, Idrijska 32, vstop
17. 2. 1998, vložek 290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bone Klemen, Dobravlje, Stomaž 8a, vstop 17. 2. 1998, vložek 680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marc Jordan, Ajdovščina, Ivana Kosovela 30, vstop 17. 2. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Repič Robert, Ajdovščina, Vena Pilona 27, vstop
17. 2. 1998, vložek 680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marc Jordan, imenovan 17. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.
Vpis ustanovitve družbe po lastninskem
preoblikovanju na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 01469/02116 –
1998/KJ z dne 26. 5. 1998.
Rg-206935
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00394 z dne 17. 6.
1998 pod št. vložka 1/03827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303732
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA
IDRIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Otona Župančiča 7a
Osnovni kapital: 3,820.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Idrija, Idrija, Mestni
trg 1, vstop 17. 2. 1998, vložek 2,380.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fatur Bogomil, Spodnja Idrija, Šolska ulica 6, vstop
17. 2. 1998, vložek 650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bončina Mira, Spod-

nja Idrija, Gor. Kanomlja 2, vstop 17. 2.
1998, vložek 430.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Verdnik Matjaž, Idrija, Gorska
pot 6, vstop 17. 2. 1998, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Svetličič
Leon, Idrija, Gorska pot 16, vstop 17. 2.
1998, vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bonča Robert, Cerkno, Cerkno
276a, vstop 17. 2. 1998, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič Drago, Črni vrh, Zadlog 45, vstop 17. 2. 1998,
vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fatur Bogomil, imenovan 17. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.
Vpis ustanovitve družbe po lastninskem
preoblikovanju na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 01468/02117 –
1998/KJ z dne 26. 5. 1998.
Rg-206936
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00395 z dne 17. 6.
1998 pod št. vložka 1/03828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1305786
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA
TOLMIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Rutarjeva 35
Osnovni kapital: 4,230.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Tolmin, Tolmin, Ul.
padlih borcev 1b, vstop 17. 2. 1998, vložek 1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kenda Anton, Tolmin, Trg maršala Tita 20d, vstop 17. 2. 1998, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matelič
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Franc, Kobarid, Trg svobode 8, vstop 17. 2.
1998, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Andrašič Darko, Tolmin, Žagarjeva 9, vstop 17. 2. 1998, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mohorič Bojan, Kobarid, Vrsno 1, vstop
17. 2. 1998, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leban Obid Darja,
Most na Soči, Postaja 24a, vstop 17. 2.
1998, vložek 510.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Obid Leopold, Most na Soči,
Postaja 24a, vstop 17. 2. 1998, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kenda Anton, imenovan 17. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 0123 Reja prašičev; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8520 Veterinarstvo.
Vpis ustanovitve družbe po lastninskem
preoblikovanju na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 01471/02115 –
1998/KJ z dne 26. 5. 1998.
Rg-206939
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00234 z dne 18. 6.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSTVO VIPAVA AGROIND VIPAVA 1894, p.o., Vipava, sedež: Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/01021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5150035
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Lemut Silvester, razrešen 5. 3. 1998;
zastopnik Ambrožič Joško, Vipava, Sanabor 17, imenovan 5. 3. 1998, kot član
upravnega organa zastopa brez omejitev;
zastopnica Kerkoč Sonja, Ajdovščina, Gradišče 36, imenovana 5. 3. 1998, kot članica upravnega organa zastopa brez omejitev; zastopnik Lavrenčič Pavel, Vipava, Pod-

nanos 108, imenovan 5. 3. 1998, kot član
upravnega organa zastopa brez omejitev.
Rg-206941
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00420 z dne 18. 6.
1998 pri subjektu vpisa GORIŠKA, Trgovina in storitve, d.d., Nova Gorica, sedež:
Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine in spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5001552
Člani nadzornega sveta: Koštial Saša,
izstop 8. 6. 1998 ter Tomažič Franc, vstop
8. 6. 1998.
Rg-206942
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00433 z dne 18. 6.
1998 pri subjektu vpisa LUX, Notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., Renče, sedež:
Renče 44a, 5292 Renče, pod vložno št.
1/00356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5297745
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1998:
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 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; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-206943
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02642 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa PEGASUS, šola
letenja, Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež: Cvetlična 54, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/02771/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5697743
Firma: PEGASUS, šola letenja, d.o.o.
Skrajšana firma: PEGASUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,950.000 SIT
Ustanovitelji: Mozetič Roland, Šempeter
pri Gorici, A. Gabrščka 24, vstop 21. 11.
1992, vložek 1,183.334 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šalamun Franci, Šempeter
pri Gorici, I. Suliča 146, vstop 21. 11.
1992, vložek 583.333 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; Špacapan Aleksander, Šempeter pri Gorici, Cvetlična 54, vstop 21. 11.
1992, vložek 1,183.333 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Špacapan Aleksander, razrešen
18. 4. 1994 ter ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno 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; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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;
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 kru-
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hom, 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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Rg-206944
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00349 z dne 19. 6.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSTVO VIPAVA AGROIND VIPAVA 1894, p.o., Vipava, sedež: Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/01021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5150035
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kerkoč Sonja, razrešena 1. 5.
1998 kot članica upravnega organa; zastopnik Lavrenčič Pavel, razrešen 1. 5. 1998
kot član upravnega organa, zastopnik Ambrožič Joško, Vipava, Sanabor 17, razrešen 1. 5. 1998 kot član upravnega organa
in imenovan za v.d. direktorja, ki zastopa
brez omejitev.
Rg-206945
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00425 z dne 22. 6.
1998 pod št. vložka 1/03829/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
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družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1305638
Firma: PELICON, Trgovina-proizvodnja-storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PELICON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pelicon Evgen in Pelicon
Eda, oba Šempas, Šempas 103, vstopila
9. 6. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pelicon Egon imenovan 9. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Pelicon Eda, imenovana 9. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 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;
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7482 Pakiranje.
Rg-206946
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00421 z dne 22. 6. 1998
pod št. vložka 1/03831/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1306626
Firma: BENEFIT STEP, Trgovina in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: BENEFIT STEP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
MMP Vrtojba, Objekt C1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Nikolaj, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 10a, vstop 1. 6.
1998, vložek 1,470.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Malobabić Boris, Karlovac,
Naselje Marka Marulića 2, vstop 1. 6.
1998, vložek 630.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kovačič Nikolaj, imenovan 1. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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;
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 Nespecializi-
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rana 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; 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.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

Št.

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-206959
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00404 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa TIK, Tovarna igel
Kobarid, d.o.o., sedež: Goriška cesta 5a,
5222
Kobarid,
pod
vložno
št.
1/00145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 20. 5. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5034035.
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Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE

PTUJ

Srg 95/00269
Rg-112232
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00269 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/04503/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5878187
Firma: N & B, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Babno 20
Skrajšana firma: N & B, d.o.o., Celje,
Babno 20
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Babno 20
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Ulaga Bernarda, Ulaga Natalija in Ulaga Lenart, izstopili 3. 9. 1997.
Sklep družbenikov z dne 30. 5. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 269/95 z dne 2. 10. 1996).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 269/95 z dne 3. 9.
1997). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Ulaga Bernarda, Ulaga Lenart in Ulaga Natalija, vsi
Babno 20, Celje.

Rg-111012
Okrožno sodišče na Ptuju je s
sklepom Srg št. 97/00115 z dne 12. 8.
1997 pod vložno št. 1/09562/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1193589
Firma: AKTAL, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AKTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2325 Kidričevo, Industrijska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Korpar Terezija in Korpar
Anton, oba Dornava, Mezgovci ob Pesnici
4a, vstopila 14. 11. 1996, vložek vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Korpar Terezija, imenovana 14. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Srg 95/00136
Rg-201945
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00136 z dne 28. 1. 1998 pod
št. vložka 1/03688/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: DOM SERVIS, d.o.o., Bevče 9,
Velenje
Skrajšana firma: DOM SERVIS, d.o.o.,
Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Bevče 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 6. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 136/95 z dne 25. 3. 1997).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 136/95 z dne 25. 3.
1997). Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Lah Danilo, Bevče 9, Velenje.

NOVO MESTO
Rg-113904
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00153 z dne 23. 10.
1997 pri subjektu vpisa JAGR – IVANOVIČ
IN OSTALI, prevozne storitve Vinica,
d.n.o., sedež: Zilje 39, 8344 Vinica, pod
vložno št. 1/03936/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 5970741
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1997: 0202
Gozdarske storitve; 631 Prekladanje, skladiščenje.
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Srg 94/04003
Rg-212155
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04003 z dne 18. 9. 1998 pod
št. vložka 1/02846/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: REALTOR, podjetje za posredništvo, d.o.o., Celje, Milčinskega 9
Skrajšana firma: REALTOR, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Milčinskega 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenice z dne 15. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku (Srg 4003/94 z dne 17. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4003/94 z dne
18. 9. 1998). Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Doberšek Danica, Milčinskega 9, Celje.
Srg 98/00982
Rg-212156
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00982 z dne 30. 11. 1998 pod
št. vložka 1/01124/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: ANGELIKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Socka, Strmec pri Vojniku
Skrajšana firma: ANGELIKA, d.o.o.,
Socka, Strmec pri Vojniku
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3203 Strmec pri Vojniku,
Socka
Osnovni kapital: 3.622,13 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Kunst-Bojadžijevski Angelca, Kraigherjeva 7, Celje.
Srg 98/01002
Rg-212157
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01002 z dne 23. 11. 1998 pod
št. vložka 1/00836/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. 5305748
Firma: A M C – Agencija za tržne komunikacije, d.o.o., Cesta v Laško 32,
Celje
Skrajšana firma: A M C, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Cesta v Laško 32
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Sklep družbenika z dne 9. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Stare Ivan, Cesta v Laško 32, Laško.
Srg 98/01001
Rg-212158
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01001 z dne 24. 11. 1998 pod
št. vložka 1/01755/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: YOMI, podjetje za trženje, zastopanje in storitve, d.o.o., Prekorje 46,
Škofja vas
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Skrajšana firma: YOMI, d.o.o., Škofja
vas
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3211 Škofja vas, Prekorje 46
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 27. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Hrastnik Jožica in Hrastnik Miran, oba
Prekorje 46, Škofja vas.

KOPER
Srg 1332/94
Rg-15721
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba NIANSA, marketing, organizacija in svetovanje, d.o.o., Piran, Župančičeva 14/III, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/653/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 5. 1994.
Družbenika Bojana Setnikar iz Portoroža, Seča 161 in Sašo Šraml iz Pirana, Belokriška 68, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bi ostalo
poprenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika glede na
višino njunih deležev.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 6. 1995
Srg 3273/94
Rg-106339
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba IMS, inženiring, marketing,
šport, d.o.o., Piran, Regentova 24, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3920/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 27. 12.
1994.
Družbenik Zdenko Vozlič iz Pirana, Regentova 24, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 1997
Srg 95/95
Rg-112399
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba ALAMAX, uvoz-izvoz, posredovanje in storitve, d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 109, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-1966/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljic z dne 30. 12. 1994.
Družbenici Baldassi Alain Saša in Gašparič Bogomira, obe iz Italije, San Giovanni
Bosco 31, Trst, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se prenese na v last družbenic v
sorazmerju deležev, in sicer: Baldassi Alain
Saša 80% in Gašparič Bogomira 20% osnovnega kapitala.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 1997
Srg 94/03366
Rg-112956
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03366 z
dne 9. 9. 1997 pod št. vložka 1/03459/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5668255
Firma: VETRINA, d.o.o., ARANŽERSKI
ATELJE, Koper, Cesta na Markovec 18
Skrajšana firma: VETRINA, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Cesta na Markovec 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vukovič Iztok, izstop
27. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3366/94 z dne
9. 9. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Iztok Vukovič, Koper, Cesta na Markovec 18.
Srg 94/03437
Rg-114324
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03437 z
dne 2. 10. 1997 pod št. vložka
1/03613/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5708222
Firma: ERI-MAX, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Studeno 16, 6230 Postojna
Skrajšana firma: ERI-MAX, d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Studeno 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Koblar Erika, izstop
29. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3437/94 z
dne 2. 10. 1997. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Erika Koblar, Postojna, Pivška 1a.
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Srg 94/03238
Rg-201224
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03238 z
dne 8. 1. 1998 pod št. vložka 1/03566/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5684340
Firma: PROJEKT POSTOJNA, podjetje za inženiring, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: PROJEKT POSTOJNA,
d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Cankarjeva 6
Osnovni kapital: 275.000 SIT
Ustanovitelji: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Jereb Viktor, Seljak Peter, Vodopivec Marjana, Vecchiet Rajko, Tabaj Emil, Zuljan
Oton, Figar Valter, Durcik Vladimir, Beguš
Stanislav, Vuga Dragica, Šuligoj Dušan in
Vončina Silvester, izstop 8. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3238/94 z
dne 8. 1. 1998. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a,
Nova Gorica, Jereb Viktor, Branik 71, Branik, Seljak Peter, J. Mihevca 7, Nova Gorica, Vodopivec Marjana, I. Regenta 13, Nova Gorica, Vecchiet Rajko, Pod Markom 4,
Šempeter, Tabaj Emil, Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, Zuljan Oton, Ledine 6,
Nova Gorica, Figar Valter, Kidričeva 30, Nova Gorica, Durcik Vladimir, I. Šercerja 1,
Nova Gorica, Beguš Stanislav, Prekomorskih brigad 14, Tolmin, Vuga Dragica, Gradnikove brigade 51, Nova Gorica, Šuligoj Dušan, M. Kogoja 1/D, Nova Gorica, Vončina
Silvester, Bukovica 55, Renče.
Srg 96/00615
Rg-204328
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00615 z
dne 9. 4. 1998 pod št. vložka 1/01824/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5495059
Firma: JEZIČEK, d.o.o., prevajanje in
tečaji, Koper
Skrajšana firma: JEZIČEK, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Krožna cesta 52
Osnovni kapital: 2,639.227,50 SIT
Ustanoviteljica: Čurin Gledina, izstop
18. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 615/96 z dne
9. 4. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Čurin Glendina, Veluščkova ulica 7, Koper (do
sedaj Krožna c. 52, Koper).
Srg 97/00440
Rg-207558
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00440 z
dne 12. 6. 1998 pod št. vložka
1/01511/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5430976

Št.

Firma: MIRABEL, d.o.o., podjetje za
trgovino, uvoz in izvoz Sežana, Cankarjeva 6
Skrajšana firma: MIRABEL, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Cankarjeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mesić Mirsada in Sertović
Ibrahim, izstop 14. 3. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 440/97 z dne
12. 6. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe st prevzela Mesić Mirsada, Cankarjeva 8, Sežana in Sertović Ibrahim, Maršala Tita 53, Bosanska Krupa, BIH.
Srg 98/00016
Rg-212451
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00016 z
dne 10. 11. 1998 pod št. vložka
1/00212/03 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5001684
Firma: INTEREUROPA, mednarodna
špedicija, transport in pomorska agencija, delniška družba, Filiala Interagent
pomorska agencija
Skrajšana firma: INTEREUROPA, d.d.,
Filiala Interagent pomorska agencija
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 30
Ustanoviteljica: Intereuropa, mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija, delniška družba, izstop 16. 12. 1997.
Pod št. Srg 16/98 z dne 10. 11. 1998
se vpiše izbris podružnice na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 16. 12. 1997.

KRANJ
Srg 3756/94
Rg-206254
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3756/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/4808/00 vpiše izbris družbe CI.PI.DI.,
proizvodnja, notranja in zunanja trgovina
ter zastopstvo, Preddvor, d.o.o., s sedežem v Hotemažah 82, Preddvor, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998
Srg 4029/94
Rg-206255
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 4029/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/1815/00 vpiše izbris družbe “A 2”, podjetje za trgovino, proizvodnjo, svetovanje,
posredovanje in zastopništvo, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Krašnova 19,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998
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Srg 3837/94
Rg-206264
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3837/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2216/00 vpiše izbris družbe TRITON MARINE – servisno in trgovsko podjetje Žirovnica, d.o.o., s sedežem v Žirovnici, Rodine 71, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998
Srg 1504/98
Rg-211630
Družba VAL, proizvodnja, trgovina,
servis, storitve, d.o.o., Radovljica, s sedežem v Radovljici, Kranjska 7, vpisana
na reg. vl. št. 1/5130/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Valjavec Rudi iz Kranja, Britof 227.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 10. 1998
Srg 1736/98
Rg-212063
Družba GLAVAN, elektromehanika
plastika Besnica, d.o.o., s sedežem v Sp.
Besnica 58, Zgornja Besnica, vpisana na
reg. vl. št. 1/1823/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Glavan Frančiška, Spodnja Besnica 58, 4201
Zgornja Besnica.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 1998
Srg 1512/98
Rg-212065
Družba ZAVAR, podjetje za poslovne
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Jesenice, s sedežem Titova 22, Jesenice, vpisana na reg. vl. št. 1/4775/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zalokar Tomaž Boštjan, Titova 22, Jesenice.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 11. 1998
Srg 1758/98
Rg-212608
Družba ANIMA, projektiranje, nadzor,
inženiring, Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Bertoncljeva 49, vpisana na reg. vl.
št. 1/803/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Tiš-
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ler Peter in Tišler Aleš, oba iz Kranja, Kovačičeva 4/c ter Oblak Gregor iz Kranja, Bertoncljeva 49.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 12. 1998

LJUBLJANA
Srg 00992/98
Rg-2
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba NOVISTA, d.o.o., Gostinstvo,
turizem, trgovina, storitve, Ljubljana,
Grassellijeva 10, reg. št. vl. 1/10756/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 2. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 56, 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 sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1998
Srg 3566/97
Rg-3
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MT-PLAST, d.o.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 6. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Minitours, turističko ugostiteljsko i trgovačko poduzeče, p.o., z ustanovitvenim kapitalom 1,556.720 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja Minitours, turističko ugostiteljsko i trgovačko poduzeče, p.o.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 1998
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MARIBOR
Srg 97/01362
Rg-113082
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01362 z dne 11. 9. 1997 pod št.
vložka 1/07385/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: FONDHOLDING, Družba za
upravljanje z naložbami, d.o.o. & KONTRAKTINVEST, investicijski sklad, k.d.d.,
Lenart v Slovenskih goricah, Kidričeva
16, Poslovna enota Maribor
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 15
Del podjetja izbrisan iz sodnega registra
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Srg 97/02072
Rg-212131
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/02072 z dne 10. 11.
1998 pod št. vložka 1/01108/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5303702
Firma: TRGO-TEH, podjetje za trgovino, inženiring in consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGO-TEH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2313 Fram, Fram 162
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ogorevc Ivan in Jaki Andrej, izstop 24. 6. 1998.
Srg 98/01526
Rg-212143
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01526 z dne 6. 11.
1998 pod št. vložka 1/08285/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo
prevzeto družbo zaradi pripojitve k TSN
d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5763410
Firma: ARCUS, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARCUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Radvanjska cesta 91
Osnovni kapital: 1,527.136,50 SIT
Ustanovitelj: Palčec Vladimir, izstop
6. 11. 1998.
Dne 6. 11. 1998 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi TSN, tovarna stikalnih naprav, d.o.o., Maribor, Šentiljska 49, vpisani v registrski vložek 1/923-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.
Srg 98/00825
Rg-212139
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00825 z dne 29. 10.
1998 pod št. vložka 1/09072/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5827981
Firma: PROSTA IN CARINSKA CONA
MARIBOR, d.o.o.
Skrajšana firma: PCCM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skladiščno transportni in trgovinski center, d.o.o., izstop 27. 10. 1998.

MURSKA SOBOTA
Srg 94/01295
Rg-202997
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01295 z dne 12. 2.
1998 pod št. vložka 1/01629/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5682991
Firma: KOMING, podjetje za inženiring, trgovino, posredovanje in zastopanje Lendavske Gorice, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMING, Lendavske
Gorice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Lendavske
Gorice 429 g
Osnovni kapital: 19.035 SIT
Ustanovitelj: Kolmoš Jurij, izstop 12. 12.
1998.
Sklep ustanovitelja z dne 10. 12. 1996
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 12. 2. 1998 je bila družba izbrisana
iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kolmoš Jurij, Lendavske Gorice 429
g, Lendava.
Srg 97/00550
Rg-202998
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00550 z dne 12. 2.
1998 pod št. vložka 1/02001/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5835283
Firma: ENEL, družba za inženiring,
projektiranje, nadzor, energetiko in trgovino, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: ENEL, Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Staneta Rozmana 28
Osnovni kapital: 100.002 SIT
Ustanovitelja: Telmin Ludvik, ml. in Telmin Ludvik, st., izstop 12. 2. 1998.
Sklep družbenikov z dne 30. 9. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 12. 2. 1998 je bila družba izbrisana
iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Telmin Ludvik, mlajši in Telmin Ludvik, starejši, oba iz Murske Sobote, Ulica
Staneta Rozmana 28.
Srg 81/98
Rg-206971
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
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Družba GEMME ITALIANE, obutev in
tekstil, d.o.o., Nemčavci 1, ki je vpisana v
reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/02234/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Maura Gacomini, Portogruaro, Via Staimbek - Pradipozzo št. 18, Italija z dne 24. 12. 1997.
Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa nima in zato nima
neurejenih razmerij z njimi.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema Mauro Gacomini.
Po prenehanju družbe vsa njena sredstva prevzame ustanovitelj.
Proti sklepu ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 6. 1998.

NOVA GORICA
Srg 98/00006
Rg-201109
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00006 z dne 22. 1.
1998 pod št. vložka 1/00458/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklep sodišča o začetku in zaključku stečaja in izbris
iz registra s temile podatki:
Matična št. 5312302
Firma: PROTECT, Podjetje za telealarmni inženiring in varovalne storitve,
d.o.o., v stečaju
Skrajšana firma: PROTECT, d.o.o., Nova Gorica, v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva
9a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Karer Stojan, Vuga Dragica, Grobiša Marjan, Vončina Silvester, Silajdžič Karmen, Pavlin Kladis in PROJEKT Nova Gorica, d.d., izstop 22. 1. 1998.
Sklep tega sodišča o začetku postopka
stečaja št. St 3/97 z dne 3. 9. 1997.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu sodišča št. St 3/97
z dne 3. 9. 1997.
Srg 97/00398
Rg-209971
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00398 z dne 16. 9.
1998 pod št. vložka 1/01926/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5536162
Firma: KIVI, Trgovina in storitve,
d.o.o., Miren
Skrajšana firma: KIVI, d.o.o., Miren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5291 Miren, Miren št. 193/a
Osnovni kapital: 1,151.502 SIT
Ustanoviteljica: Saksida Anica, izstop
16. 9. 1998.

Sklep ustanoviteljice družbe z dne 10. 4.
1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Saksida Anica, Miren 193/a, Miren.
Rg-210887
Družba KOP-KOVINOPLASTIKA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gradbeništvo in zastopanje, d.o.o., Preserje, s
sedežem Preserje 71, Branik, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-1561-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 27. 5. 1998.
Ustanovitelj je Besednjak Boris, Preserje 71, Branik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 5. 1998
Rg-211847
Družba ARTIUM, Trgovina in storitve,
d.o.o., Deskle, s sedežem Bevkova 23,
Deskle, Anhovo, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1446-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
19. 11. 1998.
Ustanovitelj je Kragelj Damjan, Bevkova
23, Anhovo, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 1998
Srg 94/00500
Rg-212344
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/00500 z dne 3. 11.
1998 pod št. vložka 1/03048/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5756863
Firma: DAŠA, Storitve-proizvodnja-trgovina, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: DAŠA, d.o.o., Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 5270 Ajdovščina, Plače 58/a
Osnovni kapital: 115.400 SIT
Ustanoviteljica: Črnigoj Daša, izstop
3. 11. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 21. 4.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe prevzema Črnigoj Daša, Plače 58/a, Ajdovščina.
Srg 98/00518
Rg-212345
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00518 z dne 3. 11.
1998 pod št. vložka 1/02961/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5743631
Firma: VENA, Trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: VENA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Stara Gora 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakopič Renalda in Oblak
Silvan, izstop 3. 11. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 14. 7.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jakopič Renalda, Stara Gora 4a in Oblak Silvan, Hruševlje 5, Dobrovo.
Srg 94/00962
Rg-212357
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/00962 z dne 11. 11.
1998 pod št. vložka 1/01669/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5515408
Firma: PINLES, d.o.o., Špedicija, trgovina, transport Črniče
Skrajšana firma: PINLES, d.o.o., Črniče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5262 Črniče, Vrtovin 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirjevec Nada, izstop
11. 11. 1998.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 23. 5.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe prevzema Pirjevec Nada, IV. Prekomorske 4, Ajdoviščina.
Srg 98/00819
Rg-212367
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00819 z dne 16. 11.
1998 pod št. vložka 1/01019/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
likvidacije in izbris iz registra s temile podatki:
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA ZIDAR, p.o., Vipava, v likvidaciji
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Skrajšana firma: SZ ZIDAR, p.o., v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 5271 Vipava, Goriška cesta 43
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Švagelj Miloš, Curk Irena,
Bizjak Milovan, Nusdorfer Katja, Bernetič
Slavko, Lavrenčič Mitja, Vodopivec Jože,
Gomizel Tomo, Ambrožič Boris, Jaklič Jože, Žorž Karlo, Lavrenčič Miran, Rosa Stanislav, Pižent Jože, Nikolič Igor, Kodrič
Srečko, Fabčič Aleksander, Volk Robert,
Kobal Jože, Trošt Danilo, Uršič Božidar, Lemut Jože, Jež Matevž, Bratina Andreina, Ambrožič Zmago, Potrata Metod, Malik Jože,
Fajdiga Jože, Dorbež Danilo in Posega Marko, izstop 16. 11. 1998.
Izbris zadruge zaradi zaključka likvidacijskega postopka po sklepu tega sodišča št.
St 2/98 z dne 26. 10. 1998.
Srg 98/00663
Rg-212368
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00663 z dne 16. 11.
1998 pod št. vložka 1/03237/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5796784
Firma: KORA, Investicijski inženiring
in trgovina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: KORA, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Partizanska ul. 9
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelji: Cora Paolo, Perco Mario
in Cej Giuseppe, izstop 16. 11. 1998.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 14. 9.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe prevzemajo Cora Paolo, Via Contessa
Beretta No. 7, Farra d’Isonzo, Italija, Perco
Mario, Via Mazzini No. 18, Capriva del Friuli, Italija in Cej Giuseppe, Via Don Bosco
163, Gorizia, Italija.
Rg-212623
Družba VARMAKS, Varovanje, poizvedovanje, svetovanje, d.o.o., s sedežem
Kajuhova 4, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3419-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 7. 12. 1998.
Ustanovitelj je Klub MAKSA PERCA upokojenih delavcev organov za notranje zadeve, Kajuhova 4, Nova Gorica, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
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dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 1998

NOVO MESTO
Srg 97/00187
Rg-111302
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00187 z dne 26. 8.
1997 pod št. vložka 1/01205/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5402859
Firma: JUWASS – KOVINAR, proizvodnja kovinske opreme in storitve, Novo
mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska 28
Osnovni kapital: 9,783.998,60 SIT
Ustanovitelja: KOVINAR, Strojno in stavbno ključavničarstvo Novo mesto, p.o. in
JUWASS-AG, Werk fur Industrie und Mechanik Handelsgeneralunternehmung Eksport – Import Turismus, izstop 30. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 30. 1. 1997 o prenehanju družbe po skrajašnem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela KOVINAR, Strojno in stavbno ključavničarstvo, Novo mesto, p.o., Ljubljanska 28,
Novo mesto in JUWASS-AG, Werk fur Industrie und Mechanik Handelsgeneralunternehmung Eksport – Import Turismus, Alt.
st. Johan Schweitz, CH-9656 Švica.
Srg 98/00104
Rg-205136
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00104 z dne 3. 6.
1998 pod št. vložka 1/00590/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5329302
Firma: ZIKS, Izdelava in servisiranje
strojev, naprav in orodij, d.o.o.
Skrajšana firma: ZIKS, d.o.o., Semič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8333 Semič, Semič 32a
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelja: Tomaževič Jože in Tomaževič Marjan, izstop 12. 3. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 3. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jože Tomaževič, Semič 32a, Semič in
Marjan Tomaževič, Semič 37a, Semič.
Srg 466/98
Rg-212423
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba IBIDA, Trgovina in gostinstvo
Novo mesto, p.o., Novo mesto, Mirana
Jarca 17, vpisana na reg. vl. št. 1-1167/00,

preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 12. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Igor Bučar, Novo mesto,
Mirana Jarca 17, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Igorja Bučarja.
Zoepr sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 12. 1998
Srg 468/98
Rg-212632
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba STIL, podjetje za proizvodnjo
in promet blaga Črmošnjice pri Stopičah,
d.o.o., Novo mesto, Črmošnjice pri Stopičah 15, vpisana na reg. vl. št. 1-772/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 11. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Igor Novak in Renata
Zupančič, oba Novo mesto, Črmošnjice pri
Stopičah 15, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Igorja Novaka in Renato Novak Zupančič, v sorazmerju z vloženima deležema.
Zoepr sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 1998
Srg 471/98
Rg-212727
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ANŽE, podjetje za proizvodnjo, storitve in prevoz blaga in potnikov
v cestnem prometu Brusnice, d.o.o., Brusnice, Dolenji Suhadol 34, vpisana na reg.
vl. št. 1-781/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
20. 11. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Ivan Božič in Janez Božič, oba Brusnice, Dolenji Suhadol 34, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Ivana Božiča in Janeza Božiča, v sorazmerju z vloženima deležema.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 12. 1998

Skrajšana firma: APOLON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Tomšičeva 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Franjo, izstop 2. 9.
1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Rozman Franjo, Tomšičeva 28,
Ptuj.

PTUJ
Srg 94/06005
Rg-201300
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06005 z dne 12. 1. 1998 pod
št. vložka 1/05783/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5856604
Firma: KERAMOLIK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KERAMOLIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2274 Velika Nedelja, Trgovišče 12
Osnovni kapital: 13.622 SIT
Ustanoviteljica: Bešvir Vilma, izstop
23. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Bešvir Vilma, Trgovišče 12, Velika Nedelja.
Srg 98/00217
Rg-209260
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00217 z dne 18. 8. 1998 pod
št. vložka 1/05720/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zaključek stečajnega
postopka in izbris iz sodnega registra s temile podatki:
Matična št.: 5615917
Firma: OPTIPLAST-PLASTEKS, izdelava plastenk, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana
firma:
OPTIPLAST-PLASTEKS, d.o.o. – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ljutomerska 38 a
Osnovni kapital: 85,924.000 SIT
Ustanovitelj: Optiplast, p.o., tovarna plastičnih in optičnih proizvodov, izstop 18. 8.
1998.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju št. St. 44/94 z dne 30. 6. 1998
(Sklep o zaključku stečajnega postopka postal pravnomočen dne 27. 7. 1998).
Srg 96/00166
Rg-201798
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00166 z dne 7. 10. 1998 pod
št. vložka 1/04378/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: APOLON, trgovina in turizem,
d.o.o.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 104-04-0023/98-002
Ob-221
Sindikat finančnih organizacij Slovenije je določen kot reprezentativni sindikat
v dejavnosti.
Št. 104-04-0006/98-006
Ob-222
Sindikat pomorščakov Slovenije se
določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti pomorskega prometa.
Št. 104-04-0020/98-002
Ob-223
Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije je določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Št. 104-04-022/98-002
Ob-224
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
je določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Št. 104-04-021/98-002
Ob-207
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije je določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 026-64/98
Ob-208
Pravila sindikata z imenom Sindikat
kovinske in elektroindustrije Slovenije,
Sindikat KO-OP, d.o.o., Mojstrana in
sedežem v Mojstrani, Ul. Alojza Rabiča
58, ki so bila sprejeta na ustanovnem
občnem zboru sindikata dne 17. 6. 1998,
se vzamejo v hrambo pri Upravni enoti Jesenice.
Pravila sindikata se vpišejo v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 69.
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Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za mrtve
osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju v roku treh mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Popravek
Pri objavi oklica zaradi razglasitve pogrešanega Ludovika (Ludvika) Rozino, nazadnje
stan. Sevno 21, Primskovo, za mrtvega, se na
koncu oklica doda podpis sodišča, ki se glasi
Okrajno sodišče v Litiji
dne 17. 12. 1998
N 44/98
R-22
Antonio Cepach, pok. Giovannia, roj.
okoli leta 1890 v vasi Cepki pri Rižani, je
pogrešan (na predlog Reja Novak Martine,
Cepki 12a, ki jo zastopa odvetniška pisarna
Orjana & Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 1999
N 45/98
R-23
Francesco Cepach, pok. Giovannia, roj.
okoli leta 1890 v vasi Cepki pri Rižani, je
pogrešan (na predlog Reja Novak Martine,
Cepki 12a, ki jo zastopa odvetniška pisarna
Orjana & Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 1999
N 46/98
R-24
Giuseppe Cepach, pok. Giovannia, roj.
okoli leta 1890 v vasi Cepki pri Rižani, je
pogrešan (na predlog Reja Novak Martine,
Cepki 12a, ki jo zastopa odvetniška pisarna
Orjana & Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 1999

Oklici dedičem
D 137/96
R-235
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Mariji Skočir, roj. Leban,
roj. 2. 11. 1916 iz Žabč št. 27, ki je umrla
dne 6. 4. 1996 v Šempetru pri Gorici. Sodišču doslej ni uspelo ugotoviti, ali je kaj
dedičev po zapustnici.
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Zaradi tega sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli v poštev kot dediči po pok.
Mariji Skočir, naj se v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo pri tukajšnjem
sodišču.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se bo zapuščina izročila pristojni občini.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 12. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 1522/95
R-21
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Palek Primoža, Pohorskega bataljona 127, Ljubljana, proti toženi stranki Harter Tatjani, Vodovodna 46, Ljubljana, Harter
Zoran, isto tam in Harter Maximilian, v tujini,
naslov nepoznan, zaradi plačila 40.000
DEM s pp, sklenilo:
na podlagi določila 5. točke drugega odstavka 84. člena ZPP se toženi stranki Harter Maksimilijanu, v tujini, naslov neznan,
postavlja začasna zastopnica Dejana Fekonja, strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala tretjo toženo stranko
v pravdni zadevi opr. št. I P 1522/95 vse
dokler tretja tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
St 33/98-32
S-27
V postopku prisilne poravnave nad Marles pohištvo Maribor, d.o.o., Limbuš, opr. št.
St 33/98 z dne 26. 11. 1998 objavljene v
Uradnem listu RS, št. 81-82 z dne 4. 12.
1998, St 33/98-21, S-501, se v II. – 4.
alinea nadomesti član upniškega odbora Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, d.o.o., Maribor, Slovenska 40, s
članom upniškega odbora Mestna občina
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
V ostalem ostane sklep nespremenjen.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 1999
St 38/95
S-20
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
38/95 dne 31. 12. 1998 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom GIP Beton,
Podjetje za finančni, računovodski in komercialni inženiring, d.o.o., Borovniško
naselje 7, Zagorje ob Savi.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 1999
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St 12/98
S-22
To sodišče je s sklepom opr. št. St
12/98 z dne 4. 1. 1999, začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Kmetijsko gozdarsko zadrugo Dravograd,
z.o.o., Meža 21, Dravograd.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Koroška zadružna hranilno kreditna
služba, p.o., Slovenj Gradec, Celjska c. 7,
– Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., Dolenjska c. 242, Ljubljana,
– Agrokombinat Maribor, d.d., Partizanska c. 6, Maribor,
– Oskrba Dravograd, Trgovina na veliko
in malo, d.d., Dravograd, Trg 4. julija 46,
– Osojnik Janko, zaposlen pri dolžniku,
kot delavski zakupnik.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca, Francetova 7.
Upniki lahko prijavijo svoje terjatve,
ki so nastale do dneva nabitja oklica o
začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili, v 30 dneh po objavi
oklica v Uradnem listu RS. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatev drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 1. 1999
St 1/97
S-23
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gorica Elementi, proizvodnja elementov kovanega orodja in storitev,
d.o.o., Lokovec – v stečaju, bo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v
četrtek, 4. marca 1999 ob 14. uri, v sobi
310/III naslovnega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v stečajni pisarni naslovnega sodišča med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 1998
St 4/97-369
S-24
To sodišče je v postopku prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom Lesonit, Lesnokemična industrija, d.d., Ilirska Bistrica, Nikole Tesle 11, s sklepom opr. št.
St 4/97 z dne 22. 12. 1998, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi
upniki.
S to prisilno poravnavo bo dolžnik poplačal upnike na naslednji način: terjatvi
dveh upnikov – kreditodajalcev iz prvega
razreda, se delno oziroma v celoti konvertirata v delnice dolžnika; izločitvenega upnika iz drugega razreda bo poplačal z izročitvijo stvari; upnike iz tretjega razreda, katerih terjatve so nastale v času trajanja stečajnega postopka, bo dolžnik poplačal v
višini 100%, obrestovano s TOM, in sicer v
treh mesecih po potrjeni prisilni poravnavi;
upnika – dobavitelja iz četrtega razreda, ki
se je odpovedal ločitveni pravici, bo dolžnik poplačal v višini 70%, obrestovano z
devizno klavzulo in z realnimi obrestmi v

višini LIBOR + 1% za DEM letno na neodplačan del glavnice, in sicer v petih letih s
polletnimi anuitetami, od katerih prva zapade pet mesecev po potrjeni prisilni poravnavi; 70% terjatve ločitvenega upnika – kreditodajalca iz petega razreda bo dolžnik
poplačal v višini 100%, obrestovano s TOM
+ 4,2% letno na neodplačan del glavnice,
in sicer v petih letih s polletnimi anuitetami,
od katerih prva zapade šest mesecev po
potrjeni prisilni poravnavi; terjatve upnikov
– delavcev, države in Jamstvenega sklada
RS iz naslova neizplačanih plač do višine
izhodiščnih plač bo poplačal v višini 100%,
obrestovano s TOM, in sicer najkasneje v
roku enega leta po potrjeni prisilni poravnavi; terjatev upnika – kreditodajalca v času stečajnega postopka, bo poplačal v višini 100% s pogodbeno obrestno mero v
šestih mesecih po potrjeni prisilni poravnavi; pogojne terjatve Stanovanjskega sklada
RS in Slovenskega odškodninskega sklada, d.d., iz osmega razreda, bo poplačal v
višini 100% v pogodbenih in zakonskih rokih; terjatve vseh ostalih upnikov, ki so
uvrščeni v deveti razred, bo poplačal v višini 20%, obrestovano s TOM na neodplačani del glavnice, in sicer v treh letih s polletnimi anuitetami, od katerih prva zapade
osem mesecev po potrjeni prisilni poravnavi.
Seznam upnikov iz stečajnega postopka
in iz postopka prisilne poravnave v stečaju,
katerih terjatve niso bile prerekane, ter višina ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev je razvidna iz priloge II-A k izreku zgoraj
navedenega sklepa; seznam upnikov, ki so
se delno oziroma v celoti odpovedali ločitveni pravici na premičninah oziroma nepremičninah dolžnika in višine ugotovljenih terjatev teh upnikov so razvidne iz točke 2.2.
izreka sklepa.
Stečajni postopek nad dolžnikom Lesonit, Lesnokemična industrija, d.d., Ilirska Bistrica, Nikole Tesle 11, se ustavi.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 31. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 1999
St 22/96
S-25
To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/96 z dne 19. 11. 1998 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom S
& D, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in
inženiring, d.o.o., Mengeš, Grobeljska 4
in njegovimi upniki.
Stečajni postopek nad dolžnikom S &
D, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Grobeljska 4, Mengeš, se
ustavi.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve do 30% v roku 5 let, terjatve pa bo
dolžnik izplačal razdeljene na (enake) mesečne obroke s tem, da prvi obrok zapade v
plačilo šest mesecev po sklenitvi prisilne
poravnave.
Ugotovi se, da je družba Stanbiro nepremičnine, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, dala
poroštveno izjavo, s katero se je zavezala,
da bo izpolnila obveznosti iz predlagane prisilne poravnave v primeru, da bo prisilna
poravnava izglasovana ter je s to izjavo prev-
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zela solidarno odgovornost za izpolnitev prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 8. 10. 1997 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v prvi koloni (ugotovljene terjatve) Priloga A1 k
temu sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini,
navedeni v tretji koloni te priloge in v roku iz
2. točke izreka sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 11. 1998. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 16. 12.
1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 1999
St 8/95
S-26
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
Pomurka, Mesna industrija, d.o.o., Murska Sobota, Panonska 11 – v stečaju,
bo dne 15. 2. 1999 ob 12. uri, v razpravni
dvorani št. 12.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v času uradnih ur v sobi št. 411.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 1. 1999
St 16/97-106
S-28
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave zoper dolžnika Panonka, Kmetijska zadruga, z.o.o., Kocljeva
ul. 16, Murska Sobota, bo dne 1. 3. 1999
ob 12. uri, v razpravni dvorani št. 12, pri
tukajšnjem sodišču v Murski Soboti.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v času uradnih ur, v sobi št. 411.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 1999
St 26/97
S-29
To sodišče objavlja v stečajni zadevi nad
dolžnikom Ferralit, d.d., Žalec – v stečaju, Žalskega tabora 10, Žalec, ki se vodi
pod opr. št. St 26/97, sklep z dne 8. 1.
1999:
1. Ugotovi se, da je bila kupnina iz kupoprodajne pogodbe za nakup pravne osebe,
ki sta jo dne 16. 12. 1998 sklenila prodajalec Ferralit, d.d., Žalec – v stečaju in kupec
Feniks, d.o.o., Žalec, v celoti plačana v znesku 418,490.000 SIT dne 8. 1. 1999 s
strani kupca.
2. Ker je bila kupnina v celoti plačana,
stečajni senat ustavi stečajni postopek zoper prodano pravno osebo Ferralit, d.d.,
Žalec – v stečaju, nadaljuje pa ga zoper
stečajno maso, iz katere se poplačajo upniki (IV. odstavek 147. čl. ZPPSL).
3. Po pravnomočnosti sklepa o ustanovitvi postopka (2. točka) se po uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega registra vsi vpisi
v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa
se vpiše v sodni register kot ustanovitelj
prodane pravne osebe (III. odst. 171. čl.
ZPPSL).
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 1. 1999

St 26/98
S-30
To sodišče obvešča upnike, da bo narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom TV 3, Televizijska dejavnost, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Štula 23, dne 2. 2. 1999 ob 10.30, v
konferenčni dvorani tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 1999

Izvršbe in zavarovanja
Rp 167/98
I-2
Okrajno sodišče v Krškem v izvršilni zadevi
upnika Nova LB, d.d., Ljubljana, Trg republike
št. 2, Ljubljana, zoper dolžnika Etel Kiš, s.p.,
Trg št. 27, Brestanica, ter zastavitelja Kiš Etel
in Kiš Karolj, oba stan. Pod goro št. 5, Krško,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v
znesku 3,000.000 SIT s pp, na nepremičnini
zastaviteljev, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo,
na podlagi sklepa z opr. št. Rp 167/98 z dne
11. 11. 1998 in na podlagi 4. odst. 254. čl.
ZIZ razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine
zastaviteljev, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo
tukajšnjega sodišča, in sicer: stanovanje št. 7
v Krškem, Pod goro št. 5 – mansardni del, v
skupni izmeri 93,33 m2, stoječ na parc. št.
454, k. o. Krško, pri čemer je bil rubež opravljen z dne 24. 11. 1998 po sodnem izvršitelju
tukajšnjega sodišča v prisotnosti predstavnika
upnika in pooblaščenega upnika ter sina obeh
zastaviteljev.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 11. 1998
R 291/98
I-4
Ugotovi se, da se na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke
Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
398/98 z dne 12. 11. 1998 in sklepa tega sodišča opr. št. R 291/98, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, zarubi stanovanje št. 10 v I. nadstropju in mansardi, v
večstanovanjski hiši, na parc. št. 2187/1,
2187/2 in 2187/11, vl. št. 720, k. o.
Raven, v izmeri 54,50 m2, pridobljena na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Marinkom Babičem iz Portoroža kot
prodajalcem in dolžnico-zastaviteljico kot
kupcem, dne 25. 9. 1998, overjene pri
notarki v Piranu, št. OV 2029/98, dne
2. 10. 1998.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 11. 1998
R 307/98
I-5
Ugotovi se, da se na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV 422/98 z
dne 30. 11. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. R 307/98, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, zarubi dvosobno stanovanje v Luciji,
Obala 123, št. 6, v prvem nadstropju, v izmeri
62,34 m2, ki stoji na parc. št. 5947/3 k. o.
Portorož, skupaj s kletjo in ostalimi pripadki,
pridobljenem na podlagi kupoprodajne po-
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godbe med Marinom Marsičem iz Kopra, Cerej 7, Sv. Anton, kot prodajalcem in dolžnikom-zastaviteljem kot kupcem, dne 4. 11.
1998, overjene pri notarki v Kopru pod št. OV
3730/98 z dne 24. 11. 1998.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 12. 1998
R 363/98
I-7
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr. št. SV 1145/98 z dne 17. 11.
1998, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika na podlagi pogodbe
o izdaji devizne plačilne garancije št.
494/35/98 z dne 15. 10. 1998 v višini
1,260.000 ATS, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero 6,5% per anuum, z
rokom plačila 1. 2. 2006, opravi rubež v
zemljiško knjigo nevpisane nepremičnine –
poslovnega prostora v skupni velikosti
68,55 m2, ki se nahaja v pritličju objekta
“Kamionski terminal” Koper, sedaj nov naslov Ankaranska c. št. 7 in je označen s št.
0/11 in 0/25 za opravljanje gostinske dejavnosti, stoječ na parc. št. 1570/3 k. o.
Koper, ki je last Srečka Dumaniča na podlagi kupoprodajne pogodbe št. KT-54/98,
overjene pri notarju Dravu Ferligoju dne
25. 3. 1998, št. Ov-Nro OV 1241/98.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 12. 1998
Ri 28/98
I-1
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Trbovljah Ri 28/98 z dne 23. 10. 1998 sta
bila poslovna prostora, ki se nahajata v Poslovno stanovanjskem objektu na Leninovem
trgu v Trbovljah na zemljišču parc. št.
282/14, 282/11 in 282/15 k. o. Trbovlje,
ki predstavljata 6,94% delež kompletnega
objekta (prvi prostor se nahaja v kleti št. 1, v
velikosti 17,83 m2, drugi poslovni prostor pa
je v objektu v I. nadstropju – poslovni prostor
“B”, v velikosti 218,19 m2), ki sta last
OZZING, d.o.o., Trbovlje, Gimnazijska 15d,
Trbovlje, z dnem 23. 10. 1998 zarubljena v
korist upnika Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT spp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 10. 1998
R 308/98
I-6
Ugotovi se, da se na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1227/98 z
dne 2. 12. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. R 308/98, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, zarubi dvosobno stanovanje, številka objekta 12, številka stanovanja 7, v lasti
dolžnice-zastaviteljice, v izmeri 56,70 m2, na
parc. št. 5947/3, k. o. Portorož, pridobljenim na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med javnim podjetjem Okolje Piran,
kot prodajalcem in dolžnico-zastaviteljico, kot
kupcem, dne 1. 12. 1997, št. pog.
450/09-1/97, overjene pri notarki v Piranu,
dne 8. 12. 1997, ov. št. 2629/97.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 12. 1998
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R 325/98
I-9
Ugotovi se, da na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1287/98 z dne
16. 12. 1998 in sklepa tega sodišča opr. št.
R 325/98, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, zarubi poslovni prostor številka 5, v
izmeri 30,83 m2, v stolpiču št. 13, v zazidavi
Lucija I. nadaljevanje, stoječem na parc. št.
5947/3 k. o. Portorož, ki ga je zastavni dolžnik pridobil, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Javnim podjetjem Okolje Piran, d.o.o., kot prodajalcem z dne 7. 7. 1994,
št. 268/09-1/94, overjene pri takrat Temeljnem sodišču v Kopru, enota v Piranu, dne
17. 8. 1994, ov. št. 2672/94 in dodatka k tej
pogodbi z dne 22. 6. 1998, overjenega pri
notarki v Piranu dne 10. 12. 1998, ov. št.
2552/98.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 12. 1998
R 385/98
I-11
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem
zapisu notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane,
pod opr. št. SV 1388/98 z dne 16. 12. 1998,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do
dolžnika na podlagi pogodbe o zavarovanju
terjatve z dne 16. 12. 1998, v višini 33.120
DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB Banke, d.d., Ljubljana, kar na dan 16. 12. 1998 znaša
3,162,960 SIT, ki se vrača v 36 zaporednih
mesečnih obrokih po 920 DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB Banke, d.d., Ljubljana, od katerih prvi
obrok dospe 16. 1. 1999, nadaljnji mesečni
obroki pa zapadejo vsakega 15. dne v mesecu, v primeru zamude s plačilom enega obroka, zapade glavnica z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v takojšnje plačilo se opravi rubež
nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo – dvoinpolsobnega stanovanja v Kopru, v
stavbi LB-K/3-7, v izmeri 64,84 m2, parc. št.
534, k. o. Semedela, ki je last dolžnika in
zastaviteljev, vsakega do 1/3, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 14. 1. 1987, sklenjene z Jagico in Dragomirom Vučur iz Kopra, overjene pred Temeljnim sodiščem v Kopru, enoti v Kopru,
dne 26. 1. 1987, pod Ov I 164/87.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 1998
R 332/98
I-15
Ugotovi se, da na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce
Tavčar Pasar iz Pirana, opr. št. SV 613/98 z
dne 28. 12. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. R 332/98, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, zarubi poslovni prostor št. 4 v Luciji, v
izmeri 27,94 m2, ki stoji na parc. št. 5947/3
k. o. Portorož, Šolska 4, Lucija, pridobljenem
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
104/09-2/93 z dne 23. 9. 1993 in aneksa k
tej pogodbi, št. 104/09-2/93/98 z dne
14. 12. 1998, sklenjenih s prodajalcem Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33 in overjenih pri
takrat Temeljnem sodišču v Kopru, enoti v
Piranu, dne 13. 1. 1994 pod ov. št. 144/94
in pri notarki v Piranu, dne 14. 12. 1998, ov.
št. OV-I 2581/98.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 12. 1998
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Razpisi
delovnih mest
Št. 003-68/97
Ob-269
Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ponovno razpisuje, na podlagi
34. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96) in v skladu z 6. členom zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93,
1-4/96 in 23/96), prosto delovno mesto
direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
1. Kandidat mora imeti:
– visoko strokovno izobrazbo in
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
2. Izbrani kandidat bo na razpisano mesto
imenovan za štiri leta.
3. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v osmih
dneh po objavi razpisa, na naslov: Kadrovska
služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva
ulica 15, Ljubljana (s pripisom “prijava za razpis”).
4. Vse prijavljene kandidate bomo obvestili
o izbiri v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Vlada Republike Slovenije
Št. 130-1/99
Ob-225
Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Nova Gorica razpisuje delovno mesto
pomočnika direktorja.
Razpisni pogoji: VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali družboslovne smeri, 60
mesecev delovnih izkušenj, konkurenčna klavzula, reelekcija vsake 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju predpisanih pogojev sprejema
razpisna komisija Agencije RS za plačilni promet, podružnice Nova Gorica, Gradnikove brigade št. 2, osem dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Agencija RS za plačilni promet
Podružnica Nova Gorica
Št. 1/99
Ob-226
Gozdarski inštitut Slovenije Ljubljana, Večna pot 2, razpisuje na podlagi 36. člena statuta Gozdarskega inštituta Slovenije prosto delovno mesto
direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– doktorat znanosti iz področij temeljnih dejavnosti inštituta,
– vodstvene sposobnosti za organiziranje
in vodenje raziskovalnega dela.
Izbrani kandidat bo na razpisano mesto imenovan za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripisom Prijava za razpis.
Vse prijavljene kandidate bomo obvestili o
izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Gozdarski inštitut Slovenije
Ljubljana

Ob-227
Na podlagi 51. in 52. člena statuta Komunale Kočevje, razpisna komisija razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili
vodja tehnične službe.
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki poleg
splošnih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo tehnične smeri,
– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj v
stroki, od tega
– vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih.
Delovno mesto se razpisuje za obdobje
štirih let.
Rok za prijavo je osem dni od objave razpisa.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o
izobrazbi in delovnih izkušnjah, v zaprti kuverti s pripisom “za razpisno komisijo”.
V osmih dneh od opravljenega izbora bodo kandidati obveščeni o izbiri.
Komunala Kočevje, razpisna komisija
Št. 0652-3/99-1-1
Ob-228
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 35. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 –
odločba US, 71/95 – odločba US in 8/96)
in 1. odstavek 41. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) prosto delovno mesto
direktorja knjižnice Jožeta Mazovca,
Ljubljana, Zaloška c. 61.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje:
– ima visokošolsko izobrazbo filozofske
smeri ali višjo izobrazbo pedagoške smeri ter
ustrezne organizacijske sposobnosti,
– ima tri leta prakse pri vodilnih delih in
opravilih oziroma pet let prakse v kjižničarski
ali sorodni stroki.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev v 15 dneh po objavi razpisa Komisiji
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v osmih dneh po končanem postopku
imenovanja.
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet
Su 38/99-1
Ob-242
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, razpisuje prosto
delovno mesto
sekretarja ustavnega sodišča.
Pogoji:
– diploma pravne fakultete s pravosodnim
izpitom in magisterijem ali diploma pravne fakultete in doktorat pravnih znanosti,
– 10 let delovnih izkušenj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi pogoje, določene z zakonom o delavcih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91,
1/91-I, 4/93 in 70/97).
Kandidati na svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sektratariat, Ljubljana, Beethovnova 10.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Št.

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

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Preklic
Ob-270
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), objavljamo sklep o preklicu javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za izbiro ponudnika za razširitev
elastičnega omrežja – nova vozlišča, objavljen v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8.
1998; Ob-6025.
1. Ime in sedež naročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Maribor.
2. Razlog za preklic: naročnik je po javnem odpiranju ponudb ugotovil bistvene pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji zaradi
česar se razpisni postopek v celoti prekliče
v skladu s pogoji razpisne dokumentacije
na str. 17.
Ponovni javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

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-248
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za šolstvo in šport, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana, faks
061/131-00-94.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja Doma Gorenje Zreče, vrednost del:
226,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Gorenje Zreče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: maj 1999.
5. Morebitne druge informacije: soinvestitor Občina Zreče.
Projekt MR, inženiring, d.d., Maribor

Razveljavitev
Št. 81-33/98
Ob-333
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za dobavo 6 kosov 220 kV
kombiniranih merilnih transformatorjev in 6
kosov 110 kV merilnih transformatorjev, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87-90
z dne 28. 12. 1998, Ob-9132.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-331
Razveljavitev
Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj,
razveljavljajo javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambenih artiklov po skupinah, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73 z
dne 30. 10. 1998, Ob-7736.
Postopek oddaje javnega naročila se ponovi pod enakimi pogoji.
Kranjski vrtci
Št. 10/99
Ob-200
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunalno stanovanjsko podjetje
Domžale, Ulica Matije Tomca 4, Domžale,
faks 061/720-350.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava in dobava 1 kos
smetarskega vozila, za pobiranje in
transport odpadkov.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na naslovu naročnika v tajništvu ali na tel.
061/720-300 pri Inki Osolnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
oddati v 25 dneh po datumu objave v Uradnem listu RS do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, Matije Tomca 4, Domža-
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le, tajništvo direktorja z oznako na kuverti:
“Ponudba – Ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 33. dan po objavi naročnika ob 12. uri na sedežu naročnika. Če je
33. dan na soboto, praznik ali nedelja, je dan
odpiranja ponudb prvi naslednji delovni dan.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 30. dni po
podpisu prevzemnega zapisnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– registrski listi, ki niso starejši od 90
dni,
– BON 1, BON 2, ki ni starejši od 30 dni.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– dobavni rok 1 - 20 T,
– plačilni pogoji 1 - 15 T,
– garancija 1 - 15 T,
– cene 1 - 30 T,
– reference 1 - 10 T,
– servis - organiziranost 1 - 10 T.
Kot končna velja ponudba z največ doseženimi točkami.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika pri Janezu
Repniku inž. gradb. ali po tel. 061/712-097
med 8. in 10. uro.
16., 17.
Komunalno stanovanjsko podjetje,
p.o., Domžale
Št. 2/99
Ob-201
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61,
Topolšica tel. 386-63, 892-154.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Topolšica, Topolšica 61.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup ultrazvočnega aparata.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, Topolšica,
Marjeta Špec.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 21. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z
virmanom
na
žiro
račun
št.
52800-603-39063 pri APP Podružnici Velenje.

Stran

128 / Št. 2 / 15. 1. 1999

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 2. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, Topolšica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri, v prostorih jedilnice
Bolnišnice Topolšica (pri kuhinji).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 2% vrednosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: navodila ponudnikom in parafirana pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v navodilih ponudnikom.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): tehnične lastnosti (50%), ponudbena cena
(20%), plačilni pogoji (10%), servisiranje
(15%) in reference (5%) vse ostalo je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Bolnišnica Topolšica
Št. 2/99
Ob-202
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61,
Topolšica tel. 386-63, 892-154.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Topolšica, Topolšica
61.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po skupinah, in sicer:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, testenine in mlevski izdelki,
4. sadje in zelenjava (sveža in konzervirana),
5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir,
b) jajca,
c) ostalo splošno prehrambeno
blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
34,000.000 SIT.
1. skupina – skupna ocenjena vrednost
– 13,000.000 SIT,
2. skupina – skupna ocenjena vrednost
– 6,000.000 SIT,
3. skupina – skupna ocenjena vrednost
– 4,000.000 SIT,
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4. skupina – skupna ocenjena vrednost
– 5,000.000 SIT,
5. skupina – skupna ocenjena vrednost
– 6,000.000 SIT,
a) 1,400.000 SIT,
b) 1,200.000 SIT,
c. 3,400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, Topolšica,
Marjeta Špec.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z
virmanom
na
žiro
račun
št.
52800-603-39063 pri APP Podružnici Velenje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 2. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, Topolšica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 10. uri, v prostorih jedilnice
Bolnišnice Topolšica (pri kuhinji).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe (tudi za posamezno skupino).
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: navodila ponudnikom in parafirana pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v navodilih ponudnikom.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja cena ob izpolnjenih izločitvenih kriterijih iz razpisne dokumentacije.
15., 16., 17.
Bolnišnica Topolšica
Št. 1/99
Ob-203
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, faks 854-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca z javnim
razpisom brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Titov trg 1, Velenje –
upravna stavba.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c)

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,100.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: celo leto 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pravno premoženjska služba, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, tel. 856-151, int.
273.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: najkasneje do 20. 1.
1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1.1999 ob 10. uri, v sejni sobi, v prvem
nadstropju upravne stavbe Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti naročila, mora veljati najmanj do 12. 2. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo obveznost poravnal v roku 90 dni po prejemu blaga, na
žiro račun dobavitelja. Avansi niso možni.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– obrazec BON 1 in BON 2,
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih,
– izpisek iz sodnega registra (registracijski list) iz katerega je razvidno, za katero
dejavnost je ponudnik registriran.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za oddajo ponudb: 25. 1. 1999 do 15. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za ocenjevanje ponudb so navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Mestna občina Velenje
Ob-204
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
tel. 064/733-315, faks 064/733-019.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje EL – ca.
225.000 litrov.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količine, glede na dejanske potrebe med letom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj bo izbran za celotno količino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v letu 1999 oziroma do 22. 2.
2000, po dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
22. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Begunje, kadrovska
služba, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna položnica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Begunje, kadrovska služba – Mojca Draksler,
4275 Begunje na Gorenjskem, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba – gorivo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 11. uri, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 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: pogodba.
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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem – kontaktna oseba Franc
Debeljak, tel. 064/733-315.
16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Št. 3/98
Ob-214
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg
2, Domžale, telefaks 061/714-459.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, Domžale.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reševalno vozilo za nujne
reševalne prevoze.
Reševalno vozilo mora ustrezati naslednjim zahtevam:
A) Osnovno vozilo:
1. kombi verzija, povišana streha,
2. bencinski motor nad 140 KM,
3. pogon 4×4,
4. ABS zavorni sistem z elektronsko
zaporo diferenciala,
5. ustrezna klimatizacija prostora –
hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
6. servo volan,
7. vzmetenje prirejeno za reševalno
vozilo,
8. centralno zaklepanje,
9. v bolniškem prostoru do 2/3 motorna stekla,
10. signalne naprave, sirene in utripajoče modre luči,
11. zunanja označba vozila,
12. UKV instalacije s postajo Motorola,
13. garancija proizvajalca vozila za reševalno vozilo,
B) Ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora –
hlajenje oziroma ogrevanje prostora,
2. kardiološki stol in dva zložljiva stola
ob straneh,
3. omarica za urgentni kovček,
4. nosila Fermo tip 50-6/155-3, z
ustreznim izvlečnim podvozjem, (nosilcem)
– 1 kom,
5. napeljava za kisik – vsaj dva priključka in prostor za 1 jeklenko 10l,
6. snemljiv (prenosni) modumat variabl,
7. električna napeljava in 2 vtičnici za
12V, 220V,
8. omarice za sanitetni material,
9. predal pod nosili,
10. nosilec s priključki za Lifepak 10,
11. nosilec s priključki za respirator
Ventil OX,
12. termo predal za infuzije,
13. merilec krvnega tlaka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobava blaga v celoti.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6
tednov od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Domžale, Cvetka Vesel,
Mestni tg 2, Domžale.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Zdravstvenega doma Domžale,
št. 50120-603-55396.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Domžale,
tajništvo, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
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Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 12. uri v Zdravstvenem domu Domžale, Mestni trg 2, Domžale.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
16., 17. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen dne 11. 12. 1998,
pod št. 84, Ob-8663.
Zdravstveni dom Domžale
Št. 2/99
Ob-215
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Žalske lekarne, Prešernova 6, Žalec, tel. 063/716-170.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Petrovče, novozgrajeni objekt poleg OŠ Petrovče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za lekarniško enoto Petrovče v pritličju novozgrajenega objekta poleg OŠ
Petrovče.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delne ponudbe ne bodo upoštevane.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Žalske lekarne, Prešernova 6, Žalec.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 18. 1. 1999 do
28. 1. 1999, med 8. in 9. uro, ob predložitvi pooblastila in potrdila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje materialnih stroškov
razpisnega gradiva je potrebno nakazati
5.000 SIT, na žiro račun naročnika št.
50750-603-36521.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika po pošti ali osebno do 12. 2. 1999 do
11. ure. Na ovojnici mora biti vidno označeno: “Lekarniška enota Petrovče - oprema - Ne odpiraj!”
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Žalske lekarne, Prešernova 6, 3310 Žalec.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 13. uri v pisarni Lekarne
Žalec, Prešernova 6, Žalec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisne vrednosti, z
veljavnostjo 60 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda enemu ponudniku.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj do 12. 2. 1999
do 14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– cena ponudbe,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference,
– rok izdobave,
– garancijski pogoji za opremo,
– morebitne dodatne ugodnosti ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v času iz 7.b)
točke tega razpisa pri Lidiji Pavlovič, tel.
063/710-01-10.
16., 17.
JZ Žalske lekarne, Žalec
Ob-216
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Vojke Šmuc, Prešernova c. 4, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vojke
Šmuc, Prešernova c. 4, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
23,566.040 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,260.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 8,623.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 294.570
SIT,
4. jajca – 248,400.000 SIT,
5. olja in izdelki – 742.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice –
1,423.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 562.000 SIT,
8. sadje – 1,541.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 276.000 SIT,
10. sadni sokovi – 90.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
692.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa – 822.570
SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
3,559.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
675.500 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
757.000 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 Vojke Šmuc, Prešernova c. 4,
Izola – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 2. 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. 51430-603-30234.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Vojke Šmuc,
Prešernova c. 4, Izola – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Vojke Šmuc, Prešernova c. 4, Izola.
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 25. 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 ose-

be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 2. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na 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: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Vojke Šmuc, Prešernova c.
4, Izola, tajništvo, tel. 066/21-610, faks
066/648-449.
16., 17.
Osnovna šola Vojke Šmuc
Ob-217
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Arto 13, Sevnica, z enotami DU
Sevnica in DU Brežice, tel. 0608/461-400,
faks 0608/41-643.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, z enotami:
Dom upokojencev Brežice, Prešernova cesta 13, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
370.000 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno količino dobave kurilnega olja za potrebe Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca in
Doma upokojencev Brežice.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,600.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 30. 1. 1999 po
predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51610-603-30554 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 2. 1999 do 11. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, Sevnica.
Ponudbe je potrebno poslati v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za izbiro ponudnika za dobavo kurilnega olja in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudbe se lahko oddajo tudi osebno v splošni službi v tajništvu zavoda na
Impoljci do roka, ki je določen v javnem
razpisu.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 1999 ob 11. uri v Domu upokojencev
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, v prostorih
Dvorca.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo do 22. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je priloga k razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe do 22. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena 50%, plačilni pogoji 30%,
reference ponudnika 10%, sposobnost ponudnika, da javno naročilo izvede sam 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 18,
Sevnica, kont. oseba Mešiček Vlado, tel.
0608/461-400 ali faks 0608/41-643.
16., 17.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Sevnica
Št. 9-1/99
Ob-229
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pomurske lekarne Murska Sobota,
Kocljeva 2, Murska Sobota, tel.
069/35-910, faks 069/35-927.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Lekarna v Šavel centru.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: dobava in montaža
opreme za lekarno in inštalacija šibkega toka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko poda tudi delno ponudbo za
opremo ali inštalacije šibkega toka.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– oprema lekarne 16,000.000 SIT,

– inštalacije šibkega toka 2,100.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30.
marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. april 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva
2, tel. 069/35-910 – uprava, kont. oseba
Leopold Crnkovič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dvignejo zainteresirani ponudniki s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 20.000 SIT, ki jih plačajo na žiro račun
Pomurskih lekarn št. 51900-603-31338.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele ali bodo predložene upravi naročnika najpozneje do 4. 2.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pomurske lekarne Murska
Sobota, Kocljeva 2, Murska Sobota, uprava.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 12. uri v sejni sobi lekarne
“Pri gradu” Murska Sobota, Grajska 7/a.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4% od ponudbene vrednosti,
z veljavnostjo 45 dni od odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 12. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, kont. oseba naročnika je Leopold Crnkovič.
16., 17.
Pomurske lekarne, Murska Sobota
Št. 13/99-2
Ob-230
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, Novo mesto, tel.
068/322-116.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska c. 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) dobava in montaža medicinske
opreme za prostore NMP - po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
B) dobava in montaža pohištvene
opreme za prostore NMP po specifikaciji
v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudite lahko opremo za obe skupini ali za
posamezno skupino.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) 5,000.000 SIT,
B) 2,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30.
3.1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:2. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kont. oseba Jelka Fajdiga, Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 27. 1. 1999 med
10. in 12. uro, po enodnevni najavi po telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 7.000 SIT na ŽR
52100-603-30715 s pripisom “Javni razpis za opremo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, Novo mesto, v
zaprti kuverti s pripisom “Ponudba za opremo – Ne odpiraj”, z navedbo številke Uradnega lista RS.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 8. uri na naslovu: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajnitvo, Novo mesto, sejna soba/III.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 20. 2.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti, imeti mora ustrezno obratovalno
ali obrtno dovoljenje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva ko
poteče rok za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celovitost ponudbe, formalna usposobljenost,
ponudbena cena, rok plačila, kvaliteta ponujenih podizvajalcev, rok izvedbe, dolžina
garancijskih rokov, reference in ostale
ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 27. 1. 1999 na naslovu
pod 7.d.točko.
16., 17.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 0048-308/74-98
Ob-246
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks št. 061/315-073.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve in ostale organizacijske enote
Ministrstva za notranje zadeve na območju
celotne države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Elektromaterial:
1. baterije,
2. instalacijske cevi in kolena, doze in pokrovi, kanali,
3. sponke, instalacijski odlopniki,
varovalni elementi, stikala, čeveljčki in
el. vodniki, vtičnice,
4. kontaktorji,
5. el. omarice,
6. komplet za THORSMAN kanal,
7. komplet za ELBA kanal,
8. razna svetila,
9. strelovodni material,
10. objemke in vezice,
11. žarnice in
12. razno.
Orientacijska količina po posameznih
artiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v celoti (točke od 1 do 12) ali pa po
posameznih točkah. Posameznih artiklov iz
posamezne točke, ponudniki ne morejo ponuditi.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
21,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. točka: 2,100.000 SIT,
2. točka: 800.000 SIT,
3. točka: 5,600.000 SIT,
4. točka: 600.000 SIT,
5. točka: 300.000 SIT,
6. točka: 2,600.000 SIT,
7. točka: 1,600.000 SIT,
8. točka: 4,200.000 SIT,
9. točka: 600.000 SIT,
10. točka: 300.000 SIT,
11. točka: 700.000 SIT,
12. točka: 2,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno za čas enega leta od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvideno
do 28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za upravljanje in vzdrževanje zgradb Cankarjeva ul. 4, 2. nadst., Ljubljana, kont. oseba Mateja Zoretič, tel.
061/172-4241.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva objave do
zadnjega roka za oddajo ponudb, od 9. do
11. ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko, na
št. računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), Sklicna št. 308-74-98.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999, ob 9. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi elektromateriala, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do 10. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
celovitost ponudbe, rok dobave, finančno
stanje ponudnika, zaloga ponujenih artiklov,
razširjenost prodajne mreže in reference.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 30 točk, za celovitost ponudbe 12 točk, za rok dobave 10
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,
za zalogo ponujenih artiklov 7 točk, za razširjenost prodajne mreže 5,5 točke in za
reference 4 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-273
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Franceta Bevka, Dijaška ul. 12b, Tolmin.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Franceta Bevka, Dijaška ul. 12b, Tolmin.
(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. 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:
16,702.615 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
3,850.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,796.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
205.000 SIT,
4. jajca – 101.200 SIT,
5. olja in izdelki – 219.850 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 564.200 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 62.900 SIT,
8. sadje – 779.250 SIT,
9. konzervirano sadje – 129.000 SIT,
10. sadni sokovi – 913.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
785.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –
200.800 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
2,838.510 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
641.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
616.905 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 Franceta Bevka, Dijaška ul. 12b,
Tolmin – tajništvo šole pri Ernetu Štendlerju, oziroma Vlasti Kragelj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 2. 199 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. 52030-603-31621.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Franceta Bevka, Dijaška ul. 12b, 5220 Tolmin – tajništvo
šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Franceta Bevka, Dijaška ul. 12b, Tolmin.
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 22. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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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: 4. 2. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na 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 Franceta Bevka, Dijaška
ul. 12b, Tolmin, tel. 065/82-521, faks
065/81-512.
16., 17.
Osnovna šola Franceta Bevka
Tolmin
Ob-274
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, Ljubljana.
(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:
17,489.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,290.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 6,100.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
400.000 SIT,
4. jajca – 400.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 1,600.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 200.000 SIT,
8. sadje – 1,000.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 250.000 SIT,
10. sadni sokovi – 490.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
200.000 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –
2,300.000 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi –
809.000 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –
950.000 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 Spodnja Šiška, Gasilska 17,
Ljubljana – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 2. 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. 50104-603-52095.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana – tajništvo
šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Spodnja Šiška, Gasilska 17, Ljubljana.
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 22. 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 naslednje
pogoje:
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– 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: 4. 2. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na 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 Spodnja Šiška, Gasilska
17, Ljubljana, tel. 061/557-447, faks
061/555-222.
16., 17.
Osnovna šola Spodnja Šiška,
Ljubljana
Ob-275
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Vinzenzo de Castro,
Vojkova ul. 1, Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vinzenzo de Castro, Vojkova ul. 1, Piran.
(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:
5,010.130 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 530.730
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 1,993.900
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
182.300 SIT,
4. jajca – 36.000 SIT,
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5. olja in izdelki – 112.200 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 258.400 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 154.100 SIT,
8. sadje – 133.100 SIT,
9. konzervirano sadje – 30.600 SIT,
10. sadni sokovi – 94.800 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
168.700 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo –
722.600 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi –
235.700 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –
362.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Vinzenzo de Castro, Vojkova ul.
1, Piran – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumnetacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51410-603-30281.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Vinzenzo de
Castro, Vojkova ul. 1, 6330 Piran – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Vinzenzo de Castro, Vojkova ul. 1, Piran.
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 25. 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 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: 5. 2. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
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– 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 Vinzenzo de Castro, Vojkova ul. 1, Piran – pri Tilki Gustinčič, tel.
066/747-011, faks 066/75-929.
16., 17.
Osnovna šola Vinzenzo de Castro,
Piran
Št. 012293
Ob-276
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.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 55 kosov namiznih strojev za štetje
bankovcev,
– 87 kosov telefaksov,
– 26 kosov fotokopirnih strojev,
– 7 kosov namizni žigosani stroji,
– 33 kososv UV svetilk,
– 4 kosov strojev za vezanje svežnjev.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
kvartalno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 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. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 9. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 2. 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:
17. 2. 1999 ob 9. 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 teh-

nične 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 BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
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 več kot 3 dni,
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ceno – 30 točk,
– oceno strokovne komisije – 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 9. 2. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 03-99
Ob-272
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, tel. 061/17-60-337, faks:
125-92-44.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja blaga - brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 18 osebnih računalnikov
z dodatno opremo in postavljeno/delujočo programsko opremo Office Std’97
in omrežna oprema - vse po specifikaciji,
ki je del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo bo oddano le kot celota.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po
dogovoru - čim prej.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po dogovoru.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kemijski inštitut, mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, (janez.toplisek@ki.si). Razpisno dokumentacijo lahko
pošljemo tudi po e-pošti.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24 ur pred iztekom roka za oddajo ponudb.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. ure 11. dne po
datumu objave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kemijski inštitut, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
eno uro po izteku roka za oddajo ponudb, v
sejni sobi Kemijskega inštituta, Hajdrihova
19 (tajništvo).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bianco akceptni nalog z izjavo
ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo najmanj 30 dni
po pisno ugotovljenem uspešnem prevzemu, ki bo skladen s pogodbo. Predplačil ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklenil pogodbo izključno z enim samim ponudnikom.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izkazati, da je ponudba v
okviru njegove dovoljene dejavnosti (registrski listi). Ponudbi je treba priložiti obrazec BON-3. Izbrani ponudnik bo moral do
prevzema blaga dostaviti nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za odpravo napak
v pogodbenem garancijskem roku (v višini
30% celotnega pogodbenega zneska).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 30 dni.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
zmogljivost opreme, kakovost, rok dobave,
dolžina garancijskega roka in vsebina garancije, reference za podobne dobave v letih 1998/1997, plačilni pogoji, razpoložljivost servisne službe med garancijo in po
njej, morebitne dodatne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje izbrati tudi dva ali
več ponudnikov. Če prvi izbrani ponudnik
ne bi izpolnil pogojev, ki so vezani na čas
podpisa pogodbe oziroma dobave, bo naročilo oddano naslednjemu izbranemu ponudniku. Nekatera dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji, bomo zahtevali le
od izbranega ponudnika.
16., 17.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-284
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Celje, Ul. XV. divizije
12, Laško, Mestna ulica 2, Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10 in Slovenske Konjice, Mestni
trg 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Celje, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,900.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 1999, ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-285
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Glavni urad, za
leto 1999.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 1999, ob 8. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-286
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Koper, Cankarjeva
1, Postojna, Jenkova ul. 31, Sežana, Kosovelova cesta 1 in Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Koper, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
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ga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 1999, ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-287
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kranj, Slovenski trg
1, Jesenice, Cesta maršala Tita 86, Radovljica, Gorenjska cesta 18 in Škofja Loka,
Glavni trg 38.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Kranj, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999, ob 8. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-288
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cankarjeva 1, Domžale, Ljubljanska cesta 80, Grosuplje, Adamičeva ulica 6, Kočevje, Ljubljanska ulica 26, Logatec, Tržaška cesta 13,
Litija, Jerebova cesta 14, Kamnik, Glavni
trg 24, Cerknica, Cesta 4. maja 24, Trbovlje, Cesta Oktobrske revolucije 14 in Vrhnika, Cankarjev trg 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Ljubljana, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 2. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999, ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 2. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 2. 1999, do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-289
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Maribor, Heroja Tomšiča 2 in Slovenska Bistrica, Titova cesta
34.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Maribor, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999, ob 10.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 1999, ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS

Ob-290
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota,
Slomškova 19, Lendava, Partizanska ulica
7, Ljutomer, Prešernova cesta 18 in Gornja
Radgona, Kerenčičeva cesta 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota, za leto
1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.

Ob-291
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Kidričeva 1, Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28,
Idrija, Mestni trg 2 in Tolmin, Trg maršala
Tita 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Nova Gorica, za leto
1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 1999, ob 12.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-292
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Rozmanova 38, Črnomelj, Trg svobode 1 in Trebnje, Goliev trg 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Novo mesto, za leto
1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999, ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-293
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ptuj, Krempljeva ulica 2 in Ormož, Vrazova cesta 9.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Ptuj, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 1999, ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-294
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Sevnica, Glavni tg
19, Brežice, Trg izgnancev 16 in Krško,
Cesta krških žrtev 14.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Sevnica, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 1999, ob 9.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-295
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Slovenj Gradec, Francetova cesta 7 in Ravne na Koroškem, Čečovje 12a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Slovenj Gradec, za leto
1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
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nistrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 1999, ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-296
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, faks 17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Velenje, Prešernova
cesta 1, Mozirje, Savinjska cesta 7 in Žalec, Levstikova cesta 14.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za
Geodetsko upravo RS, Območna geodetska uprava Velenje, za leto 1999.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska 12.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 1. 1999, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 1999, ob 14. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancijja za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 23. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dnevih po
prejetju računa.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, Vida Kapušin.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Št. 6/99
Ob-329
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Slovenj
Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12, 2380
Slovenj Gradec, faks 0602/41-753.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniški informacijski sistem (programska in strojna
oprema, potrebna za obračun komunalnih storitev in celovito poslovanje podjetja).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo sprejel samo celovite
rešitve.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec,
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
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Gradec, tajništvo podjetja, Danica Osonkar-Haračič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak dan od 11. do
13. ure, do vključno 29. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (virmansko nakazilo na žiro račun št. 51840-601-13677).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 10. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, tajništvo, prevzemnica Danica Osonkar-Haračič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o.,
Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec,
sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naročila, 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 po dobavi opreme.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
seznam 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:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Jože Detečnik, e-mail: joze.detecnik@club.win-ini.si, tel. 0602/502-290, faks
0602/41-753.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 2. 10. 1998 pod št.
Ob-6906, objava o izidu pa dne 28. 12.
1998.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o.
Št. 01/99
Ob-337
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje 063/852-345.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajaca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: visoko zmogljiv ultrazvočni aparat za potrebe dispanzerja za
ženske.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:
– variantne ali delne ponudbe ne bodo
upoštevane.
(č) Ocenjena vrednost naročila: od 7 do
10 mio SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni
možno.
4. Datum dobave, če je predvideno: čim
prej, določeno bo v pogodbi z izbranim ponudnikom.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
90 dni po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, uprava , kontaktna oseba Vukelić Ružica, tel:
063/856-711.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 1. 1999 do
12. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: 12. 2. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 1999 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višine 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti veljavna najmanj 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika,
– izjava banke, da bo v primeru če bo
izbran izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla, ki mora biti veljavna en dan
preko poteka garancijske dobe za izdobavljeno blago.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa je podpisan dokument o primopredaji
vozila, rok za plačilo bo dogovorjen s pogodbo, ki jo bosta sklenila kupec in prodajalec.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če
ji bo dodeljeno javno naročilo: pravna
oseba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot je
navedno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo pri osebi navedeni pod točko 6.
16., 17.
Zdravstveni dom Velenje
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 1001/99
Ob-218
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Mežica – MPI, Metalurgija,
plastika, inženiring, d.o.o., Žerjav 79, 2393
Črna na Koroškem, faks 0602/35-159.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika.
3. Kraj izvedbe del: področje industrijske cone Žerjav.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja objekta “Nadzemno odlagališče metalurških odpadkov (NOMO)”,
ki obsega:
– 4.1. gradnja Mostu čez reko Mežo, v
smislu zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 28/86 in Ur. l. RS, št. 59/96), z
izročitvijo objekta naročniku po sistemu
funkcionalnega ključa;
– 4.2. gradnja Dostopne ceste, v smislu
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
28/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) z izročitvijo
objekta naročniku po sistemu funkcionalnega ključa;
– 4.3. gradnja Odlagališča, v smislu zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
28/86 in Ur. l. RS, št. 59/96), z izročitvijo
objekta naročniku po sistemu funkcionalnega ključa.
Orientacijska vrednost celotnega naročila: 173,000.000 SIT.
Pod točko 4.1.: 7,500.000 SIT.
Pod točko 4.2.: 43,000.000 SIT.
Pod točko 4.3.: 122,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: zainteresirani ponudniki lahko dajo ponudbo za celoten
predmet razpisa ali pa njen posamezni del.
Pri ponudbi za dva oziroma vse tri dele,
navedene pod 4. točko, morajo posamezne dele predmeta ponudbe (točke 4.1.,
4.2. in 4.3.) ponuditi ločeno.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: osnova za izdelavo
ponudbe sta projekta PGD in PZI in ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
marec 1999, dokončanje avgust 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Mežica, MPI, d.o.o., Žerjav 79,
2393 Črna na Koroškem, Marjan Jug, univ.
dipl. inž. met., tel. 0602/38-160,
0602/38-140.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. januar 1999
do 12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. februar 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo (v petih izvodih) je
potrebno poslati ali osebno dostaviti na Rudnik Mežica, MPI, d.o.o., Žerjav 79, 2393
Črna na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. februar 1999 ob 12. uri, na sedežu naročnika.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ob oddaji ponudbe morajo ponudniki
predložiti menico v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe, kot garancijo za resnost
ponudbe, do objave najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja bo določen v razpisni dokumentaciji.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija iz sodnega registra in kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, dokaz o
tehničnih zmogljivostih, BON 1 in BON 2.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do objave najugodnejšega ponudnika.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
čas izgradnje, kvaliteta, garancije, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Rudnik Mežica, MPI, d.o.o., Žerjav 79,
2393 Črna na Koroškem, Marjan Jug, univ.
dipl. inž. met., tel. 0602/38-160,
0602/38-140.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.
18.
19. Ostali podatki in zahteve: za celoten
postopek izvedbe javnega razpisa do izbire
najugodnejšega ponudnika veljajo določila
6., 9., 10., 12., 13., 14., 19. člena ter
vseh členov od vključno 21. do vključno
42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97). Vsa ostala določila omenjenega zakona so izključena, ker predmet razpisa ni “javno naročilo”, v smislu omenjenega zakona. Na izključena določila se tudi ni
mogoče sklicevati v morebitnih sodnih sporih, ki bi nastali zaradi oddaje predmeta javnega razpisa.
MPI, Metalurgija, plastika,
inženiring, d.o.o., Rudnik Mežica
Ob-219
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JŽ Žalske lekarne, Prešernova 6,
3310 Žalec, 063/716-170.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Petrovče, novozgrajeni objekt poleg OŠ Petrovče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za dokončanje lekarniške
enote Petrovče, v pritličju novozgrajenega objekta poleg OŠ Petrovče. Ocenjena vrednost del je 5,300.000 SIT. Ponudnik mora pripraviti ponudbo na podlagi
popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delne ponudbe ne bodo
upoštevane.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 22. 2. 1999,
15. 4. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JŽ
Žalske lekarne, Prešernova 6, 3310 Žalec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 1. 1999
do 28. 1. 1999, med 8. in 9. uro, ob predložitvi pooblastila in potrdila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje materialnih stroškov razpisnega gradiva je potrebno nakazati
5.000 SIT, na žiro račun naročnika št.
50750-603-36521.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno do 12. 2. 1999 do 11.
ure. Na ovojnici mora biti vidno označeno:
“Lekarniška enota Petrovče – dokončanje
del – Ne odpiraj!”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JŽ Žalske lekarne, Prešernova 6, 3310 Žalec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 12. uri, v pisarni Lekarne
Žalec, Prešernova 6, Žalec.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisne vrednosti, z veljavnostjo
60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se odda enemu ponudniku.
13. 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj do 12. 2. 1999
do 13. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– cena ponudbe,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference,
– roki izvedbe,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena
dela,
– morebitne dodatne ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v času iz 7.(b)
točke tega razpisa pri Lidiji Pavlovič, tel.
063/710-01-10.
17., 18.
JZ Žalske lekarne, Žalec
Ob-220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, faks 063/442-874.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
bo izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Celje, območje Glazije.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A) komunalna oprema za “Garažno
hišo Glazija”, z ocenjeno vrednostjo
10,000.000 SIT,
B) prometna ureditev za “Garažno hišo Glazija”, z ocenjeno vrednostjo
13,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del marec 1999, predviden zaključek
del konec maja 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na MO Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
JR v Uradnem listu RS, do vključno 25. 1.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije morajo ponudniki plačati 10.000 SIT
na žiro račun Zavoda za planiranje in izgradnjo, št. 50700-630-8010105.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 29. 1. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje prispelih ponudb
bo 5. 2. 1999 ob 9. uri, na naslovu:
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje
in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9/III,
3000 Celje.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti akceptni nalog v višini 500.000 SIT, s
trajanjem veljavnosti do podpisa izvajalske
pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansov ni, potrjene mesečne situacije naročnik plača najkasneje v roku 60 dni.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
usposobljenost ponudnikov bo naročnik določil na podlagi dokumentacije za ugotavljanje usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe do javnega odpiranja
ponudb dne 5. 2. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena in fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– finančne bonitete,
– reference za tovrstna dela,
– roki izvedbe,
– garancija za kvaliteto opravljenih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije o naročilu in
možnost pregleda tehnične dokumentacije
dobijo ponudniki na sedežu naročnika pri
pooblaščeni osebi: Jože Založnik, gr. inž.,
tel. 063/484-822.
17., 18.
Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Št. 13/99-1
Ob-232
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, Novo mesto, tel.
068/322-116.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Novo mesto, Kandijska c. 4.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacija prostorov za nujno medicinsko pomoč.
Ocenjena vrednost del je 5,300.000
SIT.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo na
podlagi popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Projektno dokumentacijo je možno vpogledati v tajništvu v času
navedenem v 7.b točki. Ponudba mora biti
izdelana po sistemu fiksnih enotnih cen.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 3. 1999
do 31. 3. 1999, 30 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kont. oseba Jelka Fajdiga, Novo mesto.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 1. 1999
med 10. in 12. uro, po enodnevni najavi po
telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 7.000 SIT, na ŽR
52100-603-30715 s pripisom “Javni razpis za adaptacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 2. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Novo
mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, Novo mesto, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba –
Ne odpiraj”, z navedbo številke Uradnega
lista RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 8. uri na naslovu: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, Novo
mesto, sejna soba /III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 20. 2. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
12.
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 biti registriran po zakonu o
graditvi objektov, imeti mora ustrezno obratovalno dovoljenje in kadre.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): celovitost ponudbe, formalna usposobljenost,
ponudbena cena, rok plačila, kvaliteta ponujenih podizvajalcev, rok izvedbe, dolžina
garancijskih rokov, reference in ostale
ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 27. 1. 1999 na naslovu
pod 7.a točko.
17., 18.
Zdravstveni dom Novo mesto
Ob-253
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10,
Maribor,
tel.
062/449-200,
062/449-2303, faks 062/449-2311.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija objekta pošte Ljubljana 3, ocenjena vrednost 210,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ni.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
– pričetek: takoj po podpisu pogodbe,
– dokončanje: 100 delovnih dni.
7. (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. nadst.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
51800-601-180 virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 1999 ob 11. uri II. nadst. Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 5% bančna garancija ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah do 90%
pogodbene vrednosti, 10% po končni situaciji, ki se izstavi po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je 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 in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– 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 BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
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 več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– zmogljivost - opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek 5. 2. 1999 ob 10. uri v Službi za gradbeništvo in arhitekturo, Slomškov
trg 10, Maribor.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila
objavljena: da.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod
št. 72, Ob-7512, objava o izidu pa dne
11. 12. 1998 št. 84/98 Ob-8714.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-282
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Toplarniška 19, faks
061/446-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Termoelektrarna Toplarna (TE-TOL), Toplarniška 19.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija in razširitev 110 kV stikališča:
– gradbena dela z gradbenimi inštalacijami,
– ocenjena vrednost celotnih del je
190,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: stikališčna
stavba in ureditev stikališčnega platoja I. faza: maj 1999 – oktober 1999 (180 koledarskih dni).
Ureditev stikališčnega platoja II. faza:
predvidoma februar 2001 – marec 2001
(30 koledarskih dni).
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
tajništvo razvojno-investicijskega sektorja,
Pr (110/I), Ljubljana, Toplarniška 19.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 22. januarja 1999 od 10. do 12. ure z dokazilom
o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-16504.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. februar 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., tajništvo razvojno-investicijskega sektorja, Pr (110/I), Ljubljana, Toplarniška 19.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. februar 1999 ob 10. uri v veliki sejni
sobi TE-TO Ljubljana, Ljubljana, Toplarniška
19.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od skupne ponudbene cene. Naročnik bo ponudnikom vrnil bančno garancijo po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom odnosno ob izteku roka njene veljavnosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo vršila z mesečnimi situacijami skladno z dejansko opravljenimi deli.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju s solidarnim medsebojnim jamstvom.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: skladno z uredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33 z dne 6. 6. 1997 – 4. in
5. člen).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 1999 (60
dni od odpiranja ponudb).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena 80%, potrjene pozitivne
reference 15% in ISO standard 5%.
Podrobnejša določila so razvidna v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled gradbišča za zainteresirane ponudnike je mogoč 21. in 22. januarja 1999
ob 10. uri po predhodni najavi v tajništvu
razvojno-investicijskega sektorja Pr (110/I)
– tel. 061/140-32-60.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:–
Ur. l. RS, št. 62 z dne 11. septembra 1998.
18.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št.

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

Št. 462-02/1-99/0431-001
Ob-205
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/140-10-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov za potrebe carinske službe. Ocenjena vrednost naročila
znaša 23,500.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Koper znaša 2,450.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Sežana znaša 2,150.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Ilirska Bistrica znaša 500.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Nova Gorica znaša 1,950.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Tolmin znaša 650.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji
Ljubljana znaša 1,700.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Brežice znaša 1,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Metlika znaša 350.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Jesenice znaša 1,800.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Celje znaša 1,050.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Dravograd znaša 1,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Maribor znaša 2,800.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Murska Sobota znaša 3,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce, ki
delajo z viri ionizirajočih sevanj, znaša
2,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov se bo izvajalo v skladu s specifikacijo naročnika po naslednjih
lokacijah oziroma po naslednjih vrstah pregledov: Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, No-
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va Gorica, Tolmin, Ljubljana, Brežice, Metlika, Jesenice, Celje, Dravograd, Maribor,
Murska Sobota, pregledi za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o zdravstveni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 9/92, 26/92, 37/95 in
8/96).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97 in 34/98), zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96
in 29/98) in zakon o varstvu pri delu (Ur. l.
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se lahko nanaša na
celotni predmet javnega razpisa, tj. izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za
vse razpisane lokacije in za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali le del, tj.
izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za posamezne razpisane lokacije oziroma za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 3. 1999 do
10. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Erika Anderlič in Karmen Račič, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, 7. nadstropje, vložišče, soba št. 709, tel. 061/140-10-44, int. 21-78.
Ime in naslov osebe, od katere se lahko
zahtevajo dodatne informacije: dipl. varnostni inž. Boštjan Kanc, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, soba št. 1108 c,
tel. 061/140-10-44, int. 28-34.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 2. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 2. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče – soba št. 709.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri, na Carinski upravi
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– bančna garancija v višini 10% od vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega
razpisa, izplačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri naj-
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ugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe,
– 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.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika,
– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na – za naročnika – končno ceno
storitve (s potnimi stroški delavcev naročnika, dnevnicami delavcev naročnika).
Merila so glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb navedena po padajočem vrstnem redu.
Merilo pod prvo 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.
18., 19., 20.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 3/99
Ob-210
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava udarnih plošč
za mline tip KSG 90.60 kotla OP 380 b
bloka 125 MW.
Vrednost naročila: 10,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 3
mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdrževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
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no predložiti najkasneje do 26. 1. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 1. 1999, v prostorih TET, ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 26. 1.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 12/99
Ob-211
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah, 062/651-135.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oddaja parcel št. 195/1
in 195/5 k. o. Šentilj, namenjenih za
pozidavo, v ocenjeni vrednosti 14,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Šentilj v Slov. Goricah.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: naročilo obsega storitve, ki jih lahko opravijo ponudniki gradbene stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo mora biti opravljeno v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi na področju gradbeništva.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: je zajeto v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek del
1. 3. 1999, zaključek del 1. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občinski urad občine Šentilj, Oddelek za komunalno gospodarstvo in okolje, Nives Erznožnik, tel. 062/651-133.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega naročila v Ur. l. RS do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računovodstvu Občine Šentilj, Šentilj 69, v višini
2.000 SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati najkasneje 30. dan od objave
javnega naročila v Ur. l. RS, do 14. ure, v
tajništvu Občine Šentilj, Šentilj 69, do 14.
ure, ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj v Slov. Goricah, z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis za pozidavo parcel v
Šentilju” (kuverta I, kuverta II).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji delovni dan po poteku razpisnega
roka ob 9. uri, v sejni sobi Občine Šentilj,
Šentilj 69.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti investicije, z veljavnostjo 60
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko dela
izvaja tudi s podizvajalci, z izbranim ponudnikom se sklene pogodba, v kateri je opredeljen status glavnega izvajalca in podizvajalcev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidne iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določa
razpisna dokumentacija.
18. Druge informacije o naročilu: postopek pridobivanja dodatnih informacij glede
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
19., 20.
Občina Šentilj
Št. 35301-6/99-17/1
Ob-212
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, tel. 064/373-100, faks 064/373-106.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: odvoz, hramba in raz-
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gradnja zapuščenih vozil, ocenjena vrednost 3,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odlok o javnem redu in miru v Občini Kranj
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/88 in Ur.
l. RS, št. 17/91).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Komunalno nadzorstvo, soba 151.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 26. 1. 1999
do 14. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu 064/373-106.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun 51500-630-50113, sklic na št.
201, ali z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na blagajni Mestne občine Kranj.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 2. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sprejemna pisarna, soba 156. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti, označeni z napisom “Ponudba za odstranjevanje zapuščenih vozil –
Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe mora
biti naveden točen naslov pošiljatelja. Ponudba velja, če je prispela pravočasno in
označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 1999 ob 12. uri, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 20.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpisana pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo, sklenjena
za čas opravljanja storitve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko odstopijo od ponudbe do vključno 29. 1.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije posreduje Marjan Vidic,
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/373-197- 373-198.
19., 20.
Mestna občina Kranj
Ob-213
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z enotami
DU Sevnica in DU Brežice, tel.
0608/461-400, faks 0608/41-643.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev
čiščenja prostorov z materialom za
čiščenje z lastnimi sredstvi za delo.
Orientacijska vrednost naročila je
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z enotami: Dom upokojencev Sevnica, Trg svobode 17, 8290 Sevnica, Dom
upokojencev Brežice, Prešernova cesta 13,
8250 Brežice.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51610-603-30554, ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 2. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290
Sevnica.
Ponudbe je potrebno poslati v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje prostorov z materialom za čiščenje z lastnimi sredstvi za delo” in številko
objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1999 ob 11. uri, v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, v
prostorih Dvorca.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10%
ponudbene vrednosti, ki mora veljati do
1. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe do 1. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena 50%, plačilni pogoji 20%, reference ponudnikov 20%, sposobnost ponudnika, da javno naročilo izvede sam 10%.
18. Druge informacije o naročilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, kontaktna oseba Mešiček Vlado, tel.
0608/461-400 ali faks 0608/41-643.
19., 20.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Sevnica
Št. 89/98
Ob-231
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen).
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava prostorskih izvedbenih aktov in posebnih strokovnih
podlag, vrednost 26,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, zakon o graditvi objektov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, navodilo je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: lahko za celotno naročilo ali
tudi za posamezno nalogo (ali več), v okviru
predmeta javnega naročila.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece za izdelavo
osnutka, nadaljnji roki so pogojeni s predpisanim postopkom sprejemanja.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.
kont. oseba Bojana Pogačnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 25. 1.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom – JR-89/98.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 2. 1999 ob
12.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje, št. 2, soba
255/II., kont. oseba Bojana Pogačnik.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 1999 ob 13. uri, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
2% od razpisane vrednosti v času trajanja
60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14.
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.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 2. 1999
ob 13. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference, cena, strokovna sestava skupine.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 27. 11.1998 pod
št. 89/98.
Mestna občina Ljubljana
Št. 403-6/99
Ob-249
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta 18, Ljubljana, faks
061/302-534.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje tiskarskih,
grafičnih, oblikovalskih in distribucijskih
storitev za medijsko informacijsko podporo uvedbe davka na dodano vrednost
v Republiki Sloveniji, ocenjena vrednost
je 27,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:pričetek naročila 15. 3.
1999, zaključek 30. 7. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Železna
cesta 18/2, projektna pisarna, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
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kumentacije je možen do petka 5. februarja
1999, vsak delovnik med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50100-630-10014 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana. Upravičenec plačila je: Proračun Republike Slovenije, sklic na št.
714199-04-1612. Razpisno dokumentacijo
bo mogoče prevzeti z dokazilom o vplačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. februar 1999,
do 10. ure. Ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov naveden pod 7.a točko.
Ponudnik mora ponudbo oddati zaprto v eni
ovojnici. Na zaprti ovojnici mora biti naslov
naročnika, oznaka “Ne odpiraj – ponudba”,
oznaka javnega razpisa “DDV99 projekt Javnost – grafika” in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica mora biti zapečatena ali
zaprta tako, da je pri javnem odpiranju možno preveriti, da je ostala zaprta tako kot je
bila predana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta 18/2, projektna pisarna, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. februar 1999, ob 10.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta
18/2, sejna soba, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do
15. 3. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– konkurenčnost cen storitve,
– kompletnost ponudbe (oblikovanje,
priprava za tisk, tisk, distribucija),
– pravočasna dobava,
– kakovost storitve,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev vključenih v opravljanje storitev,
– prilagodljivost specifičnim potrebam
naročnika.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. februar
1999, po zaključku odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril:
– konkurenčnost cen storitve,
– kompletnost ponudbe (oblikovanje,
priprava za tisk, tisk, distribucija),
– pravočasna dobava,
– kakovost storitve,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev vključenih v opravljanje storitev,
– prilagodljivost specifičnim potrebam
naročnika.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba Rada Hlebec, Železna cesta 18/2,
tel. 061/1734-448, faks 061/302-534,
e-mail:projektna.pisarna@gov.si.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.
Ministrstvo za finance RS
Davčna uprava RS
Št. 403-6/99
Ob-250
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta 18, Ljubljana, faks
061/302-534.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava in izvedba oglaševalske akcije ter distribucija medijskih sporočil za registracijo davčnih zavezancev davka na dodano vrednost ter
priprava in izvedba oglaševalske akcije
ter distribucija medijskih sporočil kampanje za zaščito potrošnikov ob uvedbi
davka na dodano vrednost v Republiki
Sloveniji,
ocenjena
vrednost
je
145,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:pričetek naročila 15. 3.
1999, zaključek 30. 9. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Železna cesta 18/2, projektna pisarna,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen do petka 12. februarja 1999, vsak delovnik med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
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cije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50100-630-10014 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana. Upravičenec plačila je: Proračun Republike Slovenije, sklic na št.
714199-04-1612. Razpisno dokumentacijo
bo mogoče prevzeti z dokazilom o vplačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. februar 1999,
do 10. ure. Ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov naveden pod 7.a točko.
Ponudnik mora ponudbo oddati zaprto v eni
ovojnici. Na zaprti ovojnici mora biti naslov
naročnika, oznaka “Ne odpiraj – ponudba”,
oznaka javnega razpisa “DDV99 projekt Javnost – medijska podpora” in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica mora biti zapečatena ali zaprta tako, da je pri javnem
odpiranju možno preveriti, da je ostala zaprta tako kot je bila predana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta 18/2, projektna pisarna, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. februar 1999, ob 10.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta
18/2, sejna soba, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do
15. 3. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– konkurenčnost cen storitev,
– posamične kreativne, vsebinske in oblikovne rešitve glede na medijska sredstva
/avdio, video in grafične predloge,
– ustrezna celostna strateška in kreativna zasnova priprave in izvedbe kampanje v
skladu z njenimi izhodišči in cilji,
– primeren medijski načrt distribucije
sporočil,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev vključenih v kampanjo,
– ustrezna tehnična in kadrovska usposobljenost za kakovostno izvedbo naročila.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. februar
1999, po zaključku odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril:

– konkurenčnost cen storitev,
– posamične kreativne, vsebinske in oblikovne rešitve glede na medijska sredstva
/avdio, video in graične predloge,
– ustrezna celostna strateška in kreativna zasnova priprave in izvedbe kampanje v
skladu z njenimi izhodišči in cilji,
– primeren medijski načrt distribucije
sporočil,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev vključenih v kampanjo,
– ustrezna tehnična in kadrovska usposobljenost za kakovostno izvedbo naročila.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba Rada Hlebec, Železna cesta 18/2,
tel. 061/1734-448, faks 061/302-534,
e-mail:projektna.pisarna@gov.si.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.
Ministrstvo za finance RS
Davčna uprava RS
Št. 04-111/99
Ob-251
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, faks
066/271-447.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem
prometu, ocenjena vrednost naročila
14,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: obala in obalno morje
Republike Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe,
odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju
Republike Slovenije.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– datum pričetka del: 1. 3. 1999,
– datum dokončanja del: 29. 2. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tajništvo, Ada
Milič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 1. 1999.
(c)
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tajništvo, Ada Milič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ugotovljena usposobljenost in sposobnost ponudnika: 0–55 točk,
– ponudbena cena: 0–45 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod
točko 10.(b).
19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Št. 0048-308/89-98
Ob-252
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 061/132-5125, faks
315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitve celodnevne prehrane za ca. 50–80 oseb,
nastanjenih v dislokaciji Prehodnega doma za tujce Veliki otok pri Postojni, ki
zajema dnevno tri obroke (zajtrk, kosilo, večerja), pol litra čaja na osebo in kruh. Vsa
hrana mora biti pripravljena po količinskih
normativih naročnika in jedilniku, ki ga pripravi naročnik. Izvajalec razdeljuje hrano trikrat dnevno v razdelilnici hrane na omenjeni
lokaciji, sam zagotovi transport, delilce hrane, pribor, kozarce oziroma skodelice, pomivanje posode v svojem obratu in odvoz
vseh odpadkov.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Prehodni dom RS za
tujce, Veliki Otok pri Postojni.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),
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– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98, 91/98),
– zakon o obligacijskih razmerjih,
– zakon o prometnem davku (Ur. l. RS,
št. 4/93),
– zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad
živili (Ur. l. SRS, št. 17/75 in 42/86),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),
– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98),
– pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o
njihovem preprečevanju (Ur. l. SRS, št.
24/81 in 35/82),
– pravilnik o zdravstvenih pregledih delavcev v živilski stroki (Ur. l. SRS, št. 1/88),
– pravilnik o higienskem minimumu (Ur.
l. SRS, št. 17/85),
– pravilnik o zagotavljanju higienske neoporečnosti živil rastlinskega izvora in pripravljenih jedi ter kruha in peciva med prevozom (Ur. l. SRS, št. 17/85),
– predpisi o delovni obleki in obutvi (Ur.
l. SRS, št. 35/82),
– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo v ponudbi navesti
imena, nazive delovnih mest in vrsto strokovne izobrazbe za osebje, ki je predvideno za izvajanje posameznih del v okviru
storitve, in sicer za pripravo, delitev in
transport hrane.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
celotno storitev, ki je predmet javnega razpisa in se ne morejo prijaviti za izvajanje le
enega dela storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe, variantne ponudbe naročnik ne bo upošteval.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za eno leto,
predvidoma za obdobje od 1. 3. 1999 do
28. 2. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Prehodni dom
RS za tujce, Celovška c. 166, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Silvana Mlekuš, tel.
061/159-4065.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 8. do
10. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308/83-98.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 5. 2. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniti v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 8% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 130 dni od datuma
odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila že
opravljenih storitev je najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa, ki se izstavi do 5. v
mesecu za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
storitve celodnevne prehrane, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka za oddajo ponudb do 11. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika in reference s
področja javnega naročila.
Največje možno število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno, je 30 točk,
za finančno stanje ponudnika 4 točke in za
reference s področja javnega naročila 4
točke.
18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 134
Ob-263
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,

Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, faks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: mletje lesnih odpadkov in sejanje kompostiranih lesnih odpadkov v letu 1999 za odlagališče komunalnih odpadkov Barje.
3.1. Mletje lesnih odpadkov v letu 1999
za odlagališče komunalnih odpadkov Barje.
Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.
3.2. Sejanje kompostiranih lesnih odpadkov v letu 1999 za odlagališče komunalnih odpadkov Barje.
Ocenjena vrednost: 2,250.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: odlagališče komunalnih
odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:
– mletje lesnih odpadkov v letu 1999 za
odlagališče komunalnih odpadkov Barje,
– sejanje kompostiranih lesnih odpadkov
v letu 1999.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Služba za investicije in razvoj, soba 49, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: samo osebni prevzem do vključno srede, 3. 2. 1999, ob delovnikih, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačano na žiro račun št. 501043-601-23953, namen:
JR 304/98 ali pri blagajni Javnega podjetja
Snaga.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno torka,
9. 2. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., tajništvo – soba 29, Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 9. 2. 1999 ob 13. uri, Javno podjetje Snaga, d.o.o., sejna soba št. 51, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti, do poteka opcijskega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu z
opravljenim delom.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 2. 1999,
12.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
za predmet naročila 3.1.:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk;
za predmet naročila 3.2.:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: vodja
izvedbe javnih naročil Ludvik Bonač, dipl.
inž., tel. 177-96-27, 177-96-20.
19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 6/99
Ob-283
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva
19, 6000 Koper, faks 066/276-484.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oblikovanje in tisk razstavnega kataloga (oblikovanje in postavitev razstave).
Vrednost: 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Koper, Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva 19.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila za navedbo imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo, so razvidna iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka: 24. 2.
1999, dokončanje del: 20. 4.1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva 19, 6000
Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 2. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva 19, 6000 Koper.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 13. uri, v Pokrajinskem
muzeju Koper, Kidričeva 19, Koper.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila skladno z
opravljenim delom (po posameznih sklopih).
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim izvajalcem
bo sklenjena pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: skladno z razpisno dokumentacijo (registracija podjetja, tehnična opremljenost,
reference).
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): teža in
način uporabe meril sta razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši!
18. Druge informacije o naročilu: isto kot
pod točko 9.(a).
19., 20.
Pokrajinski muzej Koper
Št. 110-1/98
Ob-260
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. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razbremenilna cesta
Želodnik – Vodice; lokacijski načrt in
idejni projekt, za pododosek: Mengeš –
Vodice.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Želodnik – Vodice.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
31. 7. 2000.
9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
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tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178 8439, faks 178 8332.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 16. 2. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 2. 1999 do 8,30.
b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče
, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Razbremenilna cesta Želodnik – Vodice;
lokacijski načrt in idejni projekt, za pododosek: Mengeš – Vodice“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 16. 2. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 750.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva 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, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Stane Zupan,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-22-170.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
80, z dne 27. 11. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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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-332
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa za blago, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 87-90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9147, se doda:
– k točki 2.b kruh in pekovsko pecivo
(trajno in poltrajno) in zmrznjena delikatesa: podskupina 1 – kruh in pekovsko pecivo (trajno in poltrajno): Klasje MPP, d.d.,
Prešernova 23, 3000 Celje.
– k točki 3.c mlevski izdelki in testenine: podskupina 1 – mlevski izdelki: Trgovska družba Savinjski magazin trade, d.o.o.,
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec.
Dom upokojencev
Franc Salamon, Trbovlje
Št. 039/98
Ob-186
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na že drugi, ponovljen razpis
se je javil samo en ponudnik, ki pa je v
tožbenem postopku z naročnikom, zato ga
strokovna komisija ni izbrala.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni bil izbran.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago: neposneti filmi.
7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,647.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ker
je ponudnik v tožbenem postopku z RTV
Slovenija, kar po merilih iz razpisne dokumentacije ni mogoče, tudi izbira ni bila
možna. Na podlagi ponovljenega neuspelega drugega razpisa, se je naročnik odločil za neposredni nakup pri proizvajalcu v
tujini.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Javni zavod
RTV Slovenija
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Št. 028/98
Ob-187
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Thomson, Francija, za elektronke: TH
316, TH 328, YL 1056, YL 1057, YL 1381,
– Siemens, Nemčija, za elektronke: QB
3/300, RS 1034 L, RS 1054, TH 347 (RS
1094 L),
– Richardson, Italija, za elektronke: 3 CX
1500 A7, 4CX 1000 K, 4 CX 12000A, 4
CX 20000, 5 CX 1500A, YL 1440.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. blagovna skupina: (dobavitelj Thomson) 14 kosov elektronk,

2. blagovna skupina: (dobavitelj Siemens) 8 kosov elektronk,
3. blagovna skupina: (dobavitelj Richardson) 12 kosov elektronk.
7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skupina: 4,706.050 SIT,
2. blagovna skupina: 9,029.040 SIT,
3. blagovna skupina: 3,717.918 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: navedba najvišje ali najnižje vrednosti
ponudbe v posamezni blagovni skupini ali
za celoto ni možna, ker nobeden od ponudnikov ni ponudil vseh posameznih elektronk
po treh blagovnih skupinah pa tudi ne v
celoti.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: po razpisnih merilih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
Javni zavod
RTV Slovenija

Ob-188

nost, 2. roki dobave, 3 boljše reference, 4.
druge ugodnosti (popusti ipd.).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: glej tabelo (tudi za zap. št. 6.b, 7).
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM 22, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: (glej tabelo)
7.

1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM 22, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javna objava.
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 1. ponudbena cena in komplet-

Nabava živil
po skupinah za l. 1999

Izvajalec, ki mu je naročilo dodeljeno

Ocenjena vrednost
delov naročila
po skupinah v SIT

1. kruh in pecivo

Pekarna “Kruhek” Karel Kozole,
s.p., Trg svobode 40, Sevnica
2. sadje-zelenjava
ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje
3. mleko in mlečni izdelki Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, Petrovče
4. sveže meso
M Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.,
Savska 20/c, Sevnica
5. mesni izdelki
Pomurka Trženje Ljubljana, d.o.o.,
Parmova 45, Ljubljana
6. testenine in keksi
STC Skladiščno Transportni center Celje, d.d.,
Kidričeva 36, Celje
7. sadni sokovi
Gusto, Avgust Gregorčič, s.p.,
Glavna cesta 9, Mirna
8. perutnina
Hrib, d.o.o., Kmetijsko proizvodno podjetje,
Večje Brdo 8, Dobje
9. ribe in zmrznjena
Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55,
zelenjava
Mengeš
10. splošno prehrambeno STC Skladiščno Transportni center Celje,
blago
d.d., Kidričeva 36, Celje
8.
9. Število prejetih ponudb: 36 ponudb
po vseh skupinah.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: priloženi ceniki.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8426.
Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 0048-308/74-98
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Ob-189

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 o ponovnem javnem razpisu je bil sprejet dne 17. 12.
1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 8 veljavnih ponudb, od katerih je bilo na odpiranju ponudb 6 ponudb izločenih zaradi nepopolnosti. Na analizi ponudb je naročnik
pregledal obe veljavni in formalno popolni
ponudbi ter preveril vsebinsko ustreznost v
ponudbah predloženih dokumentov in zaradi nepopolnosti izločil še 1 ponudbo. Glede
na to, da naročniku po pregledu ponudb
nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, javni razpis, v skladu s 1. točko
41. člena zakona o javnih naročilih ni uspel,
zato se le-ta ponovi.
5.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve in ostale organizacijske enote
Ministrstva za notranje zadeve na območju
celotne države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. baterije,
2. instalacijske cevi in kolena, doze in pokrovi, kanali,
3. sponke, instalacijski odklopniki,
varovalni elementi, stikala, čeveljčki in
el. vodniki, vtičnice,
4. kontaktorji,
5. el. omarice,
6. komplet za THORSMAN kanal,
7. komplet za ELBA kanal,
8. razna svetila,
9. strelovodni material,
10. objemke in vezice,
11. žarnice in
12. razno.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8083 in Uradni list RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998; Ob-8874.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 01-18/10-2/98
Ob-190
1. Naročnik, poštni naslov: Ekonomska
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Autronic, d.o.o., Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana in Select Technology, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, sedež fakultete in Radovljica, sedež podiplomskega študija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 24 osebnih računalnikov različne konfiguracije za izobraževalne potrebe v Ljubljani na sedežu fakultete, 17
osebnih računalnikov različne konfiguracije za izobraževalne potrebe v Radovljici,
enota podiplomskega študija, 14 tiskalnikov za izobraževalne potrebe v Ljubljani
na sedežu fakultete in različne komponente računalniške strojne opreme.
7. Pogodbena vrednost: 9,507.068 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,297.731 SIT, 9,179.928,30 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.
13.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 10-143/98
Ob-191
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,
Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta in obseg, cena, dobavni
rok, garancija, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Mala ulica
8, Trzin, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, sedež podjetja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: posebno komunalno vozilo za čiščenje in prebijanje kanalizacijskih cevi ter čiščenje jaškov tip:
Schmidt-Compact Moro-KA SV5.
7. Pogodbena vrednost: 34,872.285 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,676.000 SIT, 32,750.960 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 25. 9. 1998.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota
Ob-192
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference 50,
– ponudbena cena 30,
– ostalo 20.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vitrade & Co, d.o.o., Partizanska 3-5/IV, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava posipalnika za
posipanje soli.
7. Pogodbena vrednost: 7,873.809,70
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,873.809,70 SIT, 3,890.500 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.
Nigrad, d.d., Maribor
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Ob-193
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference 40,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta materiala 20,
– ostale ugodnosti 10.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Salinen, d.o.o., Kočevarjeva ul. 7, Maribor,
– Droga Porotorož, Živilska industrija,
d.d., Obala 27, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava soli za posipavanje cest.
7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,960.000 SIT, 15,320.000 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.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 417-5/98
Ob-194
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik je izbran
na podlagi vrednotenja prispelih ponudb po
merilih iz razpisne dokumentacije, in sicer:
ponudbena cena 40%, rok dobave 20%,
reference 20%, pogoji plačila 16%, garancija 4%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, Podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova
53, Predstavništvo Maribor, Partizanska
13/a.
6. (a) Kraj dobave: Lekarna Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obnova in delna zamenjava opreme v lekarni Lendava.
7. Pogodbena vrednost: 4,355.210 SIT
brez prometnih davkov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,450.218 SIT brez prometnega davka, 4,338.500 SIT brez prometnega davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998; Št.
417-1/98.
Pomurske lekarne Murska Sobota
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Št. 8/98-200
Ob-195
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: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, sistemska skladnost
15%, reference 15%, kadri 5%, plačilni pogoji 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: fco ambulante v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema in
izvedba dveh računalniških mrež.
7. Pogodbena
vrednost:
21,341.932,64 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,893.113 SIT, 20,324.281 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-8238.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor
Ob-196
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo pisarniškega materiala se po skupinah (za v
okviru ponudbe navedeno blago) za čas od
1. 2. 1999 do 31. 12. 1999 prizna naslednjim ponudnikom:
– SET, Podjetje za usposabljanje invalidov, d.d., Vevška 52, Ljubljana, za skupino
pisarniški material in za skupino obrazci,
– Cankarjeva založba, d.d., Založništvo
in trgovsko podjetje, Kopitarjeva ul. 2, Ljubljana, za skupino pisarniški material in za
skupino obrazci,
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d, Dunajska 121, Ljubljana, za skupino pisarniški
material in za skupino obrazci,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana, Dejavnost trgovine, Šmartinska 152, hala XII, Ljubljana, za skupino
pisarniški material in za skupino obrazci,
– Piramida, d.o.o., Polje 10, Zagorje, za
skupino pisarniški material in za skupino
obrazci.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
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7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8081, popravek v Uradnem listu RS, št.
78 z dne 20. 11. 1998.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-197
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo pralnih in čistilnih sredstev, materiala za osebno higieno, PVC materiala in tekstilnih izdelkov se po skupinah (za v okviru ponudbe
navedeno blago) za čas od 1. 2. 1999 do
31. 12. 1999 prizna naslednjim ponudnikom:
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig,
za skupino pralna in čistilna sredstva, podskupino pralna sredstva in podskupino čistilna sredstva,
– Timo, d.o.o., Budanje 1/I, 5271 Vipava, za skupino tekstilni izdelki, podskupino
delovna obleka in podskupino bolniško blago,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4,
Maribor, za skupino pralna in čistilna sredstva, podskupino pralna sredstva in podskupino čistilna sredstva,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,
za skupino pralna in čistilna sredstva, podskupino pralna sredstva in podskupino čistilna sredstva, za skupino PVC material, za
skupino material za osebno higieno,
– Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana, za skupino pralna in
čistilna sredstva, podskupino pralna sredstva, podskupino čistilna sredstva, za skupino material za osebno higieno,
– Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Tovarniška 7, 3312 Prebold, za skupino tekstilni
izdelki, podskupino delovna obleka in podskupino bolniško blago,
– Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, Ljubljana,
za skupino pralna in čistilna sredstva, podskupina pralna sredstva in podskupino čistilna sredstva,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137b,
2241 Spodnji Duplek, za skupino pralna in
čistilna sredstva, podskupino čistilna sredstva,
– Harper, d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana, za skupino material za osebno higieno, za skupino PVC material,
– Mercator poslovni sistem, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva ul.25, Ljubljana,
za skupino pralna in čistilna sredstva, podskupino pralna sredstva, podskupino čistilna sredstva, za skupino material za osebno
higieno, za skupino PVC material,

– Europap, d.o.o., Cesta v Šmartno 5,
Ljubljana, za skupino pralna in čistilna sredstva, za podskupino čistilna sredstva, za skupino material za osebno higieno,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za skupino tekstilni izdelki, podskupino delovna obleka in podskupino bolniško blago.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva, material za osebno higieno, PVC
material in tekstilni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8080, popravek v Uradnem listu RS, št.
78 z dne 20. 11. 1998.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-198
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
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): cena, reference, posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje Vidmar Alojzij, s.p., Šmihel 58, Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvajanje narivanja in
komprimiranja premoga z gradbeno mehanizacijo (buldožer) na deponiji premoga TET.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6.900 SIT/uro, 5.800 SIT/uro.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-199
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor, faks 062/307-661.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izboru: na podlagi
ponudb se naročnik ni odločil izbrati nobenega od ponudnikov.
Samo en ponudnik je navedel sestavo
cene, noben od ponudnikov pa v ponudbi
ni (skladno z opombo iz 3.e točke javnega
razpisa) navedel predloga o oblikovanju ce-
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ne goriva, ki bi veljalo za obdobje 5 let.
Tako na podlagi ponudb pogodbeno ni mogoče enoznačno opredeliti oblike cene za
razpisano obdobje.
Noben od ponudnikov tudi ni navedel
višine, do katere je pripravljen kompenzirati
prodajo goriva (14. točka JR – merila).
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8077.
Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o.
Su 36-01/98-31
Ob-235
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– rok plačila,
– rok dobave,
– kvaliteta,
– odzivni čas za reševanje reklamacij,
– stalnost zalog,
– reference,
– ponudba izven specifikacije,
– razne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota,
– Okrajno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota,
– Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3, Gornja Radgona,
– Okrajno sodišče v Lendavi, Partizanska 7, Lendava,
– Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešernova 18, Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
14,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
16,022.122,52 SIT, 13,629.503,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8423.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Ob-236
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
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): cena, plačilni pogoji, dobavni
roki in dostava do naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje EL,
3.000.000 l.
7. Pogodbena vrednost: 67,200.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,40 SIT/l, 21,99 SIT/l.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 0048-308/47-97
Ob-247
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na sposobnost, priznano z javnim razpisom za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega materiala, za izdelavo uniform ter za izdelavo vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur. l. RS, št. 18/98, objava št.
1056) in delnim ponovnim javnim razpisom
za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega materiala, za izdelavo uniform ter za izdelavo
vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur.
l. RS, št. 45/98, objava št. 3521).
3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k oddaji ponudbe je
prispelo 16 ponudb, od tega 15 pravočasno prispelih in pravilno opremljenih. Na
odpiranju so bile 4 ponudbe izločene zaradi
nepopolnosti. 1 ponudba pa je bila izločena
na analizi ponudb. Naročnik je pri ocenjevanju ponudb upošteval seštevek doseženih
točk, ki so jih ponudbe dosegle na osnovi
ponderiranih meril (za finančno stanje, za
reference na področju javnih naročil, za urejenost sistema kakovosti, garancijski rok,
rok za odpravo napak in za kvaliteto vzorca)
ob podelitvi sposobnosti na javnem razpisu
za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in na delnem ponovnem
javnem razpisu za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ter seštevek doseženih točk na osnovi ponderiranih meril, ki so jih ponudbe dosegle (za
ceno in dobavni rok) v tem pozivu k ponudbi. Upoštevajoč vsa ponderirana merila iz
razpisne dokumentacije je naročnik izbral
najugodnejše ponudnike za posamezne artikle oziroma točke iz razpisne dokumentacije, in sicer:
– MTT tkanine d.o.o. za artikel 1004;
– Tekstina d.d. za artikel 1021;
– Uni & Forma d.o.o. za artikle 2007,
2022 in 2022-1;
– Kroj d.d. za artikla 2033 in 3005;
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– Pletilstvo in šiviljstvo – Dragica Prevec
s.p. za artikel 5010-1;
– Alpina d.d. za artikla 6014 in 6050;
– Grona d.o.o. za artikel 6080;
– Induplati plasting d.o.o. za artikel
8010;
Poziv ni uspel za artikle:
– št. 2112, št. 2115 in št. 2132-1, ker
naročnik ni prejel nobene ponudbe,
– št. 8001, št. 8015 in št. 8018, ker
nihče od ponudnikov ni predložil popolne
ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:
– Tekstina d.d., Tovarniška 15, 5270 Ajdovščina,
– Induplati plasting d.o.o., Kamniška 24,
1230 Domžale,
– Uni & Forma d.o.o., Motnica 7, 1236
Trzin,
– Alpina d.d., Strojarska 2, 4226 Žiri,
– Kroj d.d., Tržaška c. 118, 1000 Ljubljana,
– Grona d.o.o., Črnc 50 a, 8250 Brežice,
– Pletilstvo in šiviljstvo – Dragica Prevec
s.p., Depala vas 54, 1230 Domžale,
– MTT tkanine d.o.o., Ul. Kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. tkanina za uniforme delovne (artikel 1004), 600 m,
2. tkanina za srajce siva – armirana
(artikel 1021), 400 m,
3. bunda modra (artikel 2007), 80 kosov,
4. uniforma delovna (artikel 2022),
100 kosov,
5. hlače delovne uniforme (artikel
2022-1), 120 kosov,
6. podobleka termo (artikel 2033), 80
kosov,
7. kapa planinska (artikel 3005), 80
kosov,
8. majica siva (artikel 5010-1), 320 kosov,
9. čevlji terenski-VIBRAM podplat artikel 6014), 80 parov,
10. čevlji nizki moški-poliuretanski
podplat (artikel 6050), 80 parov,
11. copati športni za pomožnega policista (artikel 6080), 80 parov,
12. krilo šotorsko (artikel 8010), 80
kosov;
7. Pogodbena vrednost: (vse cene so
brez prometnega davka)
– 564.000 SIT (MTT tkanine d.o.o.),
– 300.000 SIT (Tekstina d.d.),
– 2,949.960 SIT (Uni & Forma d.o.o.),
– 672.800 SIT (Kroj d.d.),
– 600.000 SIT (Pletilstvo in šiviljstvo Dragica Prevec s.p.),
– 1,331.200 SIT (Alpina d.d.),
– 271.200 SIT (Grona d.o.o.),
– 424.000 SIT (Induplati plasting d.o.o.).
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim osebam: s podizvajalci nastopa ponudnik Uni &
Forma d.o.o., in sicer v vrednosti
1,556.400 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 16.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (vse cene so brez prometnega davka):
– za artikel 1004: 594.000 SIT,
564.000 SIT;
– za artikel 1021: ena ponudba:
300.000 SIT;
– za artikel 2007: 1,488.000 SIT,
1,450.960 SIT;
– za artikel 2022: 1,140.000 SIT,
995.000 SIT;
– za artikel 2022-1: 744.000 SIT,
504.000 SIT;
– za artikel 2033: ena ponudba:
548.800 SIT;
– za artikel 3005: 127.200 SIT,
124.000 SIT;
– za artikel 5010-1: 636.800 SIT,
600.000 SIT;
– za artikel 6014: ena ponudba:
992.000 SIT;
– za artikel 6050: ena ponudba:
339.200 SIT;
Za artikel 6080: ena ponudba:
271.200 SIT;
– za artikel 8010: ena ponudba:
424.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
18, z dne 6. 3. 1998, Ob-1056 in Uradni list
RS, št. 45, z dne 12. 6. 1998, Ob- 3521.
13. Datum poziva k oddaji ponudbe:
25. 11. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-262
1. Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Jamova 18, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: v skladu z zakonom o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 8. 1. 1999.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti:
ustreznost vsem pogojem razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– mrežni strežnik z brezprekinitvenim sistemom, mrežno opremo in programsko opremo: Iskra računalniki, Tržaška 2, Ljubljana,
– programsko opremo in dodatno opremo: Rubikon, Tržaška 24, Postojna.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa: Ur.
l. RS, št. 80/98, z dne 27. 11. 1998,
Ob-8877.
Urbanistični inštitut
Republike Slovenije
Št. 403-7/98-5381/98
Ob-265
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
št. telefaksa: 061/214-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za nakup računalniške opreme za potrebe Ministrstva za finance in organov v njegovi sestavi, z oznako
“PC02-08.98“.
3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o izbiri najugodnejših ponudnikov,
št. 403-7/98-IT-5012/98, 30. 11. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– status ponudnika, kadrovske zmogljivosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe; utež 25%,
– tehnične lastnosti ponujene opreme;
utež 40%,
– servisiranje ponujene opreme; utež 10%,
– komercialni pogoji; utež 25%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za točko IV.A.I. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Gorenje Point
d.o.o., Partizanska 12, Velenje,
– za točko IV.A.II. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Gorenje Point
d.o.o., Partizanska 12, Velenje,
– za točko IV.B.I. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Iskra Računalniki
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
– za točko IV.C.I. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba SICON Elektronika d.o.o., Savlje 89, Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
točka IV.A.: osebni računalniki:
– podtočka IV.A.I.1.: 100 kosov osebnih računalnikov,
– podtočka IV.A.I.2.: 100 kosov osebnih računalnikov,
– podtočka IV.A.II.1.: 100 kosov osebnih računalnikov,
– podtočka IV.A.II.2.: 100 kosov osebnih računalnikov;
točka IV.B: mrežni strežniki:
– podtočka IV.B.I.1.: 2 kosa mrežnih
strežnikov,
– podtočka IV.B.I.2.: 5 kosov mrežnih
strežnikov,
– podtočka IV.B.I.3.: 13 kosov mrežnih
strežnikov,
– podtočka IV.B.I.4.: 13 kosov mrežnih
strežnikov;
točka IV.C.: brezprekinitveni napajalniki:
– podtočka IV.C.I.1.: 13 kosov brezprekinitvenih napajalnikov,
– podtočka IV.C.I.2.: 18 kosov brezprekinitvenih napajalnikov.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za točko IV.A.I.
(200 kosov osebnih računalnikov) razpisne
dokumentacije znaša 32,340.500SIT ,
– pogodbena vrednost za točko IV.A.II.
(200 kosov osebnih računalnikov) razpisne
dokumentacije znaša 32,057.000 SIT,
– pogodbena vrednost za točko IV.B.I.
(33 kosov strežnikov) razpisne dokumentacije znaša 33,280.884 SIT,
– pogodbena vrednost za točko IV.C.I.
(31 kosov brezprekinitvenih napajalnikov)
razpisne dokumentacije znaša 5,826.900.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: prispelo je
17 ponudb, od teh sta 2 ponudbi prispeli
prepozno, vse ostale ponudbe so bile formalno popolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– točka
IV.A.I.;
najnižja
cena
32,340.500 SIT (Gorenje Point, Liko Pris),
najvišja cena 47,877.312 SIT (Hermes
Plus),

– točka
IV.A.II.;
najnižja
cena
32,057.000 SIT (Gorenje Point, Liko Pris),
najvišja cena 47,613.816 SIT (Hermes
Plus),
– točka
IV.B.I.;
najnižja
cena
36,280.884 SIT (Iskra Računalniki, Unistar), najvišja cena 60,487.656,95 SIT
(Hermes Plus)
– točka
IV.C.I.;
najnižja
cena
2,735.949,30 SIT (SICON Elektronika),
najvišja cena je 5,826.900 SIT (SICON
Elektronika).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 67, z dne 2. 10.
1998.
Ministrstvo za finance
Ob-277
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in drugi kriteriji, določeni z
zakonom in razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Comtron, d.o.o., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Razlagova 14, 2000
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna in
programska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 7,236.712 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,953.043 SIT, 7,236.712 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 23. 10. 1998; Ob-7469.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Ob-278
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep sprejet dne
15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ponudb, vse pravočasno in pravilno opremljene. Na odpiranju ponudb je bila 1 ponudba
izločena zaradi nepopolnosti, 5 pa jih je bilo
popolnih. Na analizi ponudb je naročnik na
podlagi merila “Ustreznost operativnim potrebam in nalogam uporabnika” izločil še 3
ponudbe. Glede na zgoraj navedeno sta ustrezno plovilo ponudila 2 ponudnika. Ob
upoštevanju meril, podanih v razpisni dokumentaciji, je najugodnejšo ponudbo predložil ponudnik Jadran Sežana, d.d., zato je
izbran za dobavo policijskega plovila.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Jadran Sežana, d.d., partizanska c. 69, 6210 Sežana.
6. (a) Kraj dobave: Pristanišče Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: novo serijsko izdelano
preizkušeno delovno plovilo.
7. Pogodbena vrednost: 94,800.000
SIT, brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 165,026.159 SIT, brez prometnega
davka, 94,800.000 SIT, brez prometnega
davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7352 in Uradni list RS, št. 77 z dne 13.
11. 1998; Ob-8153.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-279
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/188-94-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z 41. členom ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni dodelitve.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava plinomerov in regulatorjev tlaka.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998;
Ob-8005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 271/9-98
Ob-280
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, faks 065/25-939.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998 ob 9. uri
na Soških elektrarnah, Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, sejna soba, 1. nadstropje.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancijska doba, višina
popusta, teža posameznega naročila je bila natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Adria avto za osebni vozili Fiat,
– Avtomagazin za osebno vozilo Audi.
6. (a) Kraj dobave: Seng, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

– Fiat Panda 1300, pogon na vsa kolesa,
– Fiat Marea 1800, limusina,
– Audi A6, 2,4 quatro.
7. Pogodbena vrednost:
– za vozila Fiat – 4,755.093 SIT,
– za vozilo Audi – 7,967.556 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4, od tega 2
za vozila Fiat in 2 za vozilo Audi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: Fiat: 4,800.000 SIT, 4,755.093 SIT;
Audi: 8,656.836 SIT, 7,967.556 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998.
SENG, d.o.o., Nova Gorica
Št. 5/99
Ob-281
1. Naročnik, poštni naslov: Center za
zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
40, 1296 Šentvid pri Stični.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 8. 1. 1999.
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:
sadje in zelenjava: Mercator KZ Stični,
C. II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, Mercator KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova 10, Emona blagovni center, Ljubljana, Šmartinska c. 130, Mercator
poslovni sistemi, d.d., Ljubljana, Slovenčeva ul. 25;
kruh in pecivo: Mercator Pekarna Grosuplje, Gasilska 2, 1290 Grosuplje, Žito,
pekarstvo in testenine, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 154, Pekarna Blatnik, d.o.o.,
Videm-Dobropolje, Predstruge 69, Mercator KZ Stična, Ivančna Gorica, C. II. grupe
odredov 17;
meso, jajca: ABC Tabor, d.d., Grosuplje, Adamičeva 14, Mercator KZ Krka, Novo
mesto, Rozmanova 10, Celjske mesnine,
d.d., Celje, C. v Trnovlje 14, Mercator KZ
Stična, Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov 17, Mesarstvo Klemenčič, s.p., Šentvid pri Stični 68;
mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Arja Vas 92, 3301 Petrovče, Esa, d.o.o.,
Žalec, Gotoveljska c. 4, Emona, blagovni
center, Ljubljana, Šmartinska c. 130, Mercator KZ Stična, Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov;
splošno prehrambeno blago: ABC Tabor Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje, Mercator KZ Krka, PO Novo mesto,
Rozmanova 10, Emona blagovni center,
Ljubljana, Šmartinska 130, Mercator poslovni sistem, Ljubljana, Slovenčeva ul. 25, Mercator KZ Stična, Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 1. februarja 1999 do 1. februarja 2000.
6. (a) Kraj dobave: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296
Šentvid pri Stični.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
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živila: sadje zelenjava 3,486.285 SIT,
kruh in pecivo 1,205.335 SIT,
meso in jajca 5,568.130 SIT,
mleko in mlečni izdelki 1,598.420 SIT,
splošno
prehrambeno
blago
3,394.031 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 15,252.201 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti (50. člen ZJN) je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998;
Ob-7121.
13.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Ob-297
1. Naročnik: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena,
– kvaliteta izdelkov,
– dosedanje izkušnje, reference na
predmetu javnega razpisa,
– lastna proizvodnja,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik,
– plačilni rok,
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika,
– skladnost vsebine dokumentacije z razpisnimi zahtevami.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost dobave živil in
materiala za prehrano se po skupinah (v
okviru ponudbe in sklepa o izboru navedenega blaga) za čas od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2000 prizna naslednjim ponudnikom:
a) Skupina 1 – mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava p.o.o. Vinarska c. 5, Vipava,
– Mlekarna Planika, d.o.o., Gregorčičeva 32, Kobarid,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Žigon, d.o.o., Selo 29/a, Črniče;
b) Skupina 2 – meso in mesni izdelki:
– Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.,
Vojkova 2, Idrija,
– Žigon, d.o.o., Selo 29 / A, Črniče;
c) Skupina 3 – ribe in konzervirane ribe:
– Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana;
d) Skupina 4 – jajca:
– Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.,
Vojkova 2, Idrija,
– Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,
Šempeter;
e) Skupina 5 – olja in izdelki:
– Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana;
f) Skupina 6 – sveža zelenjava in suhe
stročnice:
– Agro Gorica d.d., Vrtojbenska 48,
Šempeter;
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g) Skupina 7 – zmrznjena in konzervirana zelenjava:
– Žito - Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o.,Šmartinska 154, Ljubljana,
– Ljubljanske mlekarne, d.d. Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana;
h) Skupina 8 – sadje:
– Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,
Šempeter;
i) Skupina 9 – konzervirano sadje:
– Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana,
– Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina;
j) Skupina 10 – sadni sokovi:
– Fructal d. d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
– Žigon d.o.o., Selo 29/A, Črniče;
k) Skupina 11 – žita, mlevski izdelki in
testenine:
– Mercator d.d., Dunajska 106,
Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenska cesta 442, Škofljica,
– Žito – Pekarstvo in testeninarstvo
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Mercator - Emba, d.d., Slovenčeva
21, Ljubljana;
l) Skupina 12 – zmrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica,
– Žito – Pekarstvo in testeninarstvo
d.o.o. Šmartinska 154, Ljubljana;
m) Skupina 13 – Kruh in pekovsko pecivo:
– Mlinotest Pekarna Idrija d.o.o., Gregorčičeva 71, Idrija,
– Pekarna Vidmar Edi, d.o.o., Gradnikova 6/a, Idrija,
– Žito – Pekarstvo in testeninarstvo
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana;
n) Skupina 14 – Slaščičarski izdelki in
keksi:
– Mlinotest Pekarna Idrija d.o.o., Gregorčičeva 71, Idrija,
– Žito – Pekarstvo in testeninarstvo
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana;
o) Skupina 15 – ostalo prehrambeno
blago:
– Mercator Emba d.d., Slovenčeva 21,
Ljubljana,
– Mercator d.d., Dunajska 106,
Ljubljana,
– Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina.
6. A) Kraj dobave: Osnovna šola Idrija,
Lapajnetova 50, 5280 Idrija.
B) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila po navedenih sklopih.
7. Pogodbena vrednost: 15,026.630 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 2,550.565 SIT, 1,489.228
SIT,
– skupina 2: 3,794.275 SIT, 3,015.368
SIT,
– skupina 3: 55.276,50 SIT, 55.276,50
SIT,
– skupina 4: 94.500 SIT, 89.100 SIT,
– skupina 5: 473.075 SIT, 324.783
SIT,
– skupina 6: 612.481 SIT, 612.481
SIT,
– skupina 7: 395.238 SIT, 383.834
SIT,
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– skupina 8: 214.476 SIT, 214.476 SIT,
– skupina 9: 152.512 SIT, 144.081,20
SIT,
– skupina 10: 742.497,50 SIT,
578.497,70 SIT,
– skupina 11: 255.621 SIT, 130.683
SIT,
– skupina 12: 377.827,80 SIT,
245.913,10 SIT,
– skupina
13:
4,881.570
SIT,
3,914.142 SIT,
– skupina 14: 1,022.500 SIT, 716.935
SIT,
– skupina 15: 1,155.745,50 SIT,
1,059.033 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 78, z dne
20. 11. 1998, Ob-8246.
Osnovna šola Idrija
Št. 111
Ob-301
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-Kopa, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, raven vsebinske celovitosti pogodbe, tehnološka ustreznost, servisiranje opreme, reference in
čas garancije, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ELCOS, d.o.o., Zaloška
153, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razširitev oziroma posodobitev računalniške mreže.
7. Pogodbena vrednost: 7,869.977 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,812.108 SIT, 5,616.350 SIT.
11., 12., 13.
Bolnišnica Golnik
Št. 111
Ob-302
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik-Kopa, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): cena, plačilni pogoji, raven vsebinske
celovitosti pogodbe, certifikat kakovosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost, d.o.o., Bleiweisova
4, Kranj.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvajanje fizičnega varovanja, receptorskih del in obhodnih varovanj Bolnišnice Golnik-Kopa.
7. Pogodbena vrednost: 617.274 SIT
mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 733.096 SIT, 617.274 SIT (mesečno).
11., 12., 13.
Bolnišnica Golnik

Ob-303
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna
bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 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. 2. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:
– Prekoršek, d.o.o., Predelava mesa Trbovlje, za skupino sveže meso, izdelki iz
mesa, podskupina sveže meso, podskupino izdelki iz mesa in za skupino kruh in
pekovsko pecivo;
– Jurmes, d.d., Šentjur, za skupino sveže meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže
meso in podskupino izdelki iz mesa;
– Mesarija Arvaj Anton, s.p., Kranj, za
skupino sveže meso, izdelki iz mesa, podskupino sveže meso in podskupino izdelki
iz mesa;
– Celjske mesnine, d.d., Celje, za skupino sveže meso, izdelki iz mesa podskupina, sveže meso, podskupino izdelki iz mesa
in skupino zmrznjena živila, podskupino
zmrznjene ribe;
– Mesni diskont Vidmar, Dol pri Hrastniku, za skupino sveže meso, izdelki iz mesa,
podskupina sveže meso;
– Kmetijska zadruga Laško, za skupino
sveže meso, izdelki iz mesa, podskupina
sveže meso, za podskupino izdelki iz mesa
in za skupino splošno prehrambeno blago,
podskupino sveža jajca;
– Kmečka zadruga Sevnica, za skupino sveže meso, izdelki iz mesa podskupina, sveže meso in podskupino izdelki iz
mesa;
– Emona, Blagovni center, d.d., Ljubljana, za skupino mleko in mlečni izdelki, za
skupino zmrznjena živila, podskupino zelenjava in sadje, za skupino splošno prehrambeno blago, podskupino žitarice in mlevski
izdelki, podskupino alkoholne in brezalkoholne pijače, podskupino vloženo sadje in
zelenjava, podskupino priloge, omake, juhe, podskupino sladkor, sladila, sladkorni
izdelki, podskupino začimbe, podskupino
čaji, podskupino ostala živila, podskupino
sveža jajca, za skupino sadje in zelenjava,
podskupino sadje sveže in suho podskupino sveža zelenjava in za podskupino kmetijski pridelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, za
skupino mleko in mlečni izdelki, za skupino
zmrznjena živila, podskupino zelenjava in
sadje, podskupino zmrznjene ribe in podskupino zmrznjena jedila;
– Ljubljanske mlekarne, za skupino
mleko in mlečni izdelki in za skupino zmrznjena živila, podskupino zelenjava in sadje;
– Pekarna Pečjak, za skupino zmrznjena živila, podskupino zmrznjena jedila;
– Žito, pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana, za skupino zmrznjena živi-
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la, podskupina zelenjava in sadje, za podskupino zmrznjena jedila, za skupino splošno prehrambeno blago, podskupino žitarice in mlevski izdelki in za skupino kruh in
pekovsko pecivo;
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš, za
skupino zmrznjena živila, podskupina zelenjava in sadje, in za skupino zmrznjena živila, podskupino zmrznjene ribe;
– Mercator, poslovni sistem, d.d., Mercator trgovina, Ljubljana, za skupino zmrznjena živila, podskupina zelenjava in sadje, podskupino zmrznjene ribe, podskupino zmrznjena jedila, za skupino splošno
prehrambeno blago, podskupino žitarice
in mlevski izdelki, podskupino alkoholne
in brezalkoholne pijače, za podskupino
vloženo sadje in zelenjava, podskupino
priloge, omake, juhe, podskupino sladkor, sladila, sladkorni izdelki, podskupino
začimbe, podskupino čaji, podskupino
ostala živila, podskupino sveža jajca, za
skupino sadje in zelenjava, podskupino
sadje sveže in suho, za podskupino sveža
zelenjava in za podskupino kmetijski pridelki;
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec, za
skupino splošno prehrambeno blago, podskupina žitarice in mlevski izdelki, za podskupino alkoholne in brezalkoholne pijače,
za podskupino vloženo sadje in zelenjava,
podskupino priloge, omake, juhe, za podskupino sladkor, sladila, sladkorni izdelki,
za podskupino začimbe, za podskupino čaji
in podskupino ostala živila;
– STC – skladiščno transportni center
Celje, d.d., Celje, za skupino splošno prehrambeno blago, podskupina žitarice in
mlevski izdelki, za podskupino vloženo sadje in zelenjava, za podskupino priloge, omake, juhe, podskupino sladkor, sladila sladkorni izdelki, za podskupino čaji, za podskupino ostala živila;
– ERA, d.d., Velenje, za skupino splošno prehrambeno blago, podskupina žitarice in mlevski izdelki, za podskupino alkoholne in brezalkoholne pijače, podskupino
vloženo sadje in zelenjava, za podskupino
priloge, omake, juhe, za podskupino sladkor, sladila, sladkorni izdelki, podskupino
začimbe, za podskupino čaji in za podskupino ostala živila;
– Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d.,
Zagorje, za skupino splošno prehrambeno blago, podskupina alkoholne in brezalkoholne pijače, za podskupino vloženo
sadje in zelenjava, za podskupino priloge,
omake, juhe, podskupino sladkor, sladila, sladkorni izdelki, podskupino začimbe
podskupino čaji in podskupino ostala živila;
– Kolinska, d.d., Ljubljana, za skupino
splošno prehrambeno blago, podskupina
vloženo sadje in zelenjava, za podskupino
priloge, omake, juhe, in podskupino začimbe;
– Klasje MPP Celje, d.d., Celje, za skupino kruh in pekovsko pecivo.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
(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: 28.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77/98 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8082, popravek v Ur. l. RS,št. 78/98 z
dne 20. 11. 1998.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 104/99
Ob-304
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, Ljubljana, tel. 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta priloženih
vzorcev, rok dobave, reference, garancija, druge ugodnosti. Teža in način uporabe meril je bil podan v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tekont, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 2 za točke: 6.1.10, 6.1.11,
6.1.12. in Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
Ljubljana, za točko 6.1.13.
6. (a) Kraj dobave: Avtocestne baze v
RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: službene obleke vzdrževalcev avtocest.
7. Pogodbena vrednost:
– Tekont, d.o.o., za 8,086.640 SIT,
– Sanolabor, d.d., za 2,047.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,248.800 SIT, 9,820.445 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik je izvršil delno izbiro službenih oblek, ker ni pridobil dveh primerljivih ponudb
v vseh zahtevanih in razpisanih elementih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998.
Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 77/99
Ob-305
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, Ljubljana, tel. 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta priloženih vzorcev, rok dobave, reference, garancija, druge ugodnosti.
Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ni izvršil izbire, ker je komisija
ugotovila nepravilnosti v postopku JN.
Kršeno je bilo določilo enakopravnosti
ponudnikov.
5.
6. (a) Kraj dobave: Avtocestne baze v RS.

Št.

2 / 15. 1. 1999 / Stran 157

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: službene obleke pobiralcev cestnine.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o.
Št. 5/99
Ob-328
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Vižmarje
Brod, Na gaju 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnitev pogojev iz 14. člena
javnega razpisa Ob-8206 in 10. točke navodil za izdelavo ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. skupina: kruh in pekarski izdelki: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska 442, Škofljica,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
III. skupina: meso in mesni izdelki: Pomurka trženje Ljubljana, d.o.o., Parmova
46, Ljubljana,
IV. skupina: sadje in zelenjava: Agromrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana Šmartno,
V. skupina: pijača: Fructal živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
VI. skupina: splošno prehrambeno blago: Mercator PS, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Na gaju 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala po skupinah.
7. Pogodbena
vrednost:
12,281.484,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: kruh in pekarski izdelki:
3,567.600 SIT, 2,680.570 SIT,
– II. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2,454.902,80 SIT, 1,433.170 SIT,
– III. skupina: meso in mesni izdelki:
3,202.646 SIT, 634.666 SIT,
– IV. skupina: sadje in zelenjava:
1,386.590,90 SIT, 914.810 SIT,
– V. skupina: pijača: 1,213.000 SIT,
800.679 SIT,
– VI. skupina: splošno prehrambeno blago: 1,634.679 SIT, 1,376.849 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-8206.
OŠ Vižmarje Brod
Ob-330
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
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cena
servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov
garancijski rok za motor in pogonske dele
garancijski rok za prerjavenje pločevine
reference iz naslova javnih naročil
poraba goriva
prilagodljivost vozila potrebam gozdarske terenske službe
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Porsche Slovenija, d.o.o.,
Bravničarjeva 5, Ljubljana – za osebna vozila in Suzuki Odar, d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana – za terenska vozila.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije (centralna enota), Večna pot 2,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– osebna vozila – VW Caddy kombi
1,4, 20 kosov,
– terenska vozila – Suzuki Jimny 1,3
VX 3D, 25 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 31,902.000
osebna in 57,500.000 SIT terenska vozila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,000.000 SIT, 30,356.960 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998.
Zavod za gozdove Slovenije

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. 0048-308/68-98
Ob-177
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
9. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na javni razpis so prispele 3 veljavne ponudbe, od katerih je bila na odpiranju ponudb 1 ponudba
izločena zaradi nepopolnosti. Pri ocenjevanju obeh popolnih ponudb je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji, na podlagi katerih je najugodnejšo ponudbo predložil ponudnik Salita GTG
– Peserl, s.p.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Salita GTG – Peserl, s.p.,
Sveti trije kralji 5, Radlje ob Dravi.

Terenska

Osebna vozila

0,4
0,25
0,15
0,05
0,05
0,10

0,40
0,20
0,05
0,05
0,05
0,05
0,20

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov
policijskega oddelka Sladki Vrh, UNZ Maribor, in sicer: gradbena dela (rušitvena,
zemeljska, betonska, tesarska in zidarska), obrtniška dela (ključavničarska, mizarska, predelne stene, kleparska, slikopleskarska, tlaki in keramičarska dela),
elektroinstalacije in strojne instalacije.
7. Pogodbena vrednost: 7,807.818,35
SIT, z vključenim prometnim davkom.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
5,724.585,65 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,754.612,97 SIT,
z vkučenim
prometnim davkom, 7,807.818,35 SIT z
vključenim prometnim davkom.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998,
Ob-7764.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 93/98
Ob-178
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 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, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Interalta, d.o.o., Stegne 21,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava oken na
objektu OŠ Danile Kumar.
7. Pogodbena vrednost: 4,910.197 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,417.041 SIT, 4,910.197 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 81/98
Ob-179
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (43. člen).
3. Datum izbire: 11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Givo, d.d., Zaloška 69, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: obnova fasade
na objektu Trubarjeva 24, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,284.479 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,322.904 SIT, 4,601.133 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 64/98/1

Ob-180

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (43. člen).
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1, Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
objektu Komenskega 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,289.401 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,948.329 SIT, 6,289.401 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 62/98
Ob-181
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (43. člen).
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Digrad, d.o.o., Cesta na Brdo 109, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in
delno strehe na objektu Prule 19, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,321.850 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,772.553 SIT, 11,321.850 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
13.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
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Št. 75/98
Ob-182
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti (43 člen).
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Digrad, d.o.o., Cesta na Brdo 109, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe Gornji trg 33, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,776.968 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,465.939 SIT, 4,776.968 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
13.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 4/99
Ob-183
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Hrastnik,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
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): najnižja ponudbena cena, ugodni plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VEKO, z.o.o., Stari trg 36,
Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: glavni sanitarni kanalski kolektor S na področju od obstoječega kanala (dotok kanala G) pri bivši
občini do muzeja v Hrastniku.
7. Pogodbena vrednost: 29,674.893 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,006.680 SIT, 29,674.893 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998,
Ob-7723.
Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Hrastnik
Ob-184
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: cena, rok in

druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova 30, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prometno omrežje I.
faza – izgradnja gradbiščno dovozne ceste z odvodnjavanjem; centralna cona
C-4 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 65,224.750 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: (podatke od
4. do 10. se navede za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih): ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92,771.248,20 SIT, 65,224.750 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. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8076.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči
Maribor
Št. 466-387/96
Ob-185
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: pri ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval analitično - sumarni način ekonomskih, tehnično tehnoloških, poslovnih in drugih meril,
zlasti pa so ta merila: ponudbena cena, raven celovitosti ponudbe, ustreznost kadrovske zasedbe, rok garancije.
5. Ime in naslov izvajalca: Hidro d.o.o.
Koper, Ferrarska c. 10, Koper.
6. Vrsta in obseg del: predmet javnega
naročila so gradbena na nadaljevanju izgradnje primarnega fekalnega kolektorja “Ž” od Prešernove ceste do Leninove
ulice in rekonstrukcijo meteorne kanalizacije ter gradnjo tlačnega voda od Prešernove ceste do morja.
7. Pogodbena vrednost: 48,451.985
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,987.314 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,326.777,19 SIT; 48,451.985 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike: Ur. l. RS, št. 78, z
dne 20. 11. 1998, Ob-8355.
Občina Izola
Št. 110-1/98
Ob-254
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.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Selo – Šempeter;
izvedba protihrupne zaščite.
7. Pogodbena
vrednost:
145,430.185,65 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 152,082.278,94 SIT, 145,430.185,65
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/98
Ob-255
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. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.
V. Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina + SGP Kraški zidar, Cesta na Lenivec
4, 6210 Sežana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava;
od km 0,000 do km 1,300 (I. etapa).
7. Pogodbena
vrednost:
1.198,507.374,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.353,665.743 SIT,
1.198,507.374,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/98
Ob-256
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. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
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5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
Ginex International, Mizarska 27, 5000
Nova Gorica, G7, Tržaška 2, 1000 Ljubljana (izvedba vodovodnega priključka) in VGP
Soča, Industrijska cesta 2, 5001 Nova Gorica (Priključni daljnovod 20 kV).
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Selo – Šempeter;
oskrbna postaja Vogrsko, vodovodni priključek in priključni daljnovod 20 kV.
7. Pogodbena vrednost:
– izvedba
vodovodnega
priključka
75,865.030 SIT,
– priključni
daljnovod
20
kV
20,004.854 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– izvedba vodovodnega priključka:
107,406.240,70 SIT, 75,865.030 SIT
– priključni
daljnovod
20 kV
107,406.240,70 SIT, 20,004.854 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/98
Ob-257
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. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
CP Koper, Ul. 15. maja 14, 6000 Koper .
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Šmarje – Dragonja;
dograditev pasu za počasni promet –
izvedba propustov in podpornih zidov.
7. Pogodbena
vrednost:
62,346.029 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,450.668 SIT, 62,346.029 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 403-435/96
Ob-307
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: 16. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena ponudbe – 85%, reference
– 5%, kvaliteta – 10%.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Drava, Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija terena z gramoznim nasipom za predvideno gradnjo reševalne postaje, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 14,886.979
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,818.341 SIT, 14,132.412,98 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-8242.
Mestna občina Ptuj
Št. 353-20-1/99-1850-56
Ob-308
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-414, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena 0,30; reference ponudnikov 0,20; kvaliteta cevi 0,20;
rok dokončanja del 0,15; garancijski rok
0,10; pravočasna izpolnitev 0,05.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bovir, d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja odseka kanala 1,0 na Studencih v dolžini 121 m.
7. Pogodbena vrednost: ca. 5,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,983.480 SIT, 25,544.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 19-1/99
Ob-309
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: 18. 12. 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 gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela na objektu hotel Maestoso – prenova spalnega dela in savn – II. faza.

7. Pogodbena vrednost:
– Kobilarna Lipica 95,409.291 SIT,
– Casino 65,573.860 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 228,970.485 SIT, 193,358.291 SIT.
11., 12., 13.
Kobilarna Lipica
Ob-310
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj.
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): cena ponudbe – 85%, reference
– 5%, kvaliteta – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis, Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj, d.d., Ormoška c. 22, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 18,203.476 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,205.725 SIT, 17,817.974 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-7875.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Ob-311
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škofljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za oddajo gradbenih del.
3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): opravljena analiza prejetih ponudb na podlagi meril iz razpisne dokumentacije: ponudbena cena, plačilni pogoji (fiksnost cen, opcija ponudbe, roki plačil), rok
dokončanja del, izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev, reference za podobna dela,
druge ponujene ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– primarni vod s črpališčem, elektropriključkom in vodohramom: Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje;
– sekundarni vod: Komunalne gradnje,
d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: Vrh nad Želimljami – vodovodni sistem VS-20 Pijava
Gorica;
– primarni vod s črpališčem, elektropriključkom in vodohranom (Duktil),
– sekundarni del (Duktil).
7. Pogodbena vrednost:
– primarni vod s črpališčem, elektropriključkom in vodohranom: 61,154.855 SIT,
– sekundarni vod: 63.732,987.570 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb:
– primarni del s črpališčem, elektropriključkom in vodohranom: 4,
– sekundarni del: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– primarni vod s črpališčem, elektropriključkom in vodohranom (Duktil) – najvišja:
64,937.993 SIT, najnižja: 61,154.855 SIT;
– sekundarni del (Pehd) – najvišja:
66,591.918,34 SIT, najnižja: 60,339.933
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, št. objave
116/98 (Ob-6978).
Občina Škofljica
Št. 01027
Ob-312
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: 23. 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: CmC inženiring, d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja tlačne kanalizacije v vodarni Hrastje.
7. Pogodbena
vrednost:
37,595.643,61 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,393.466 SIT, 67,598.543,61 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.
13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 01027
Ob-313
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: 23. 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: Prenova – gradbenik,
d.o.o., Stanežiče 39, Ljubljana-Šentvid.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Brinje–Dol.

7. Pogodbena vrednost: 119,899.822
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 135,110.347 SIT, 119,899.822 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.
13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 01027
Ob-314
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: 23. 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 vodovoda in
kanalizacije po Rojčevi ulici.
7. Pogodbena
vrednost:
28,950.752,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,947.555,74 SIT, 28,950.752,90
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.
13.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Ob-315
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/188-95-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika se razveljavi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni dodelitve.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ekološko kemičnega laboratorija v JP Energetika,
Verovškova 62, Ljubljana.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998;
Ob-7505.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-316
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/188-95-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu s 34. členom ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni dodelitve.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: popravilo tlaka v kotlovnici TOŠ.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8433.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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. 02200/0001/98
Ob-171
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: reference za izvajanje tovrstnih del, ponujena cena
in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje.
6.Vrsta in obseg dodeljenih del: prevoz
osnovnošolskih otrok v Občini Rogaška
Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 21,342.640
SIT oziroma 220 SIT/km.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,193.240 SIT, 21,342.640 SIT.
11., 12.
Občina Rogaška Slatina
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Ob-172
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: 14. 12. 1998.
4. Merilo za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovač & Vibor, d.o.o., Čobečeva 10, Hoče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fotokopiranje in razmnoževanje v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 8,961.746 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,933.145,80 SIT, 8,961.746 SIT.
11., 12., 13.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-173
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: 14. 12. 1998.
4. Merilo za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBM Slovenija, d.o.o., Trg
republike 3, Ljubljana za skupino A (vzdrževanje računalniške opreme IBM 4381 - centralna enota, diskovni sistemi, sistemski tiskalniki, tračne enote, upravljalne enote, terminali in centralna računalniška mreža Token ring s pripadajočimi moduli), Intertrade
ITS, d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana za skupino B (vzdrževanje osebnih računalnikov in
podatkovnih strežnikov proizvajalca IBM ter
matričnih tiskalnikov).
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje računalniške strojne opreme v
letu 1999.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A: 6,623.489 SIT,
– za skupino B: 3,943.939,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najnižja vrednost za skupino A:
6,623.489 SIT,
– najvišja vrednost za skupino A:
6,753.504 SIT,
– najnižja vrednost za skupino B:
3,943.939,80 SIT,
– najvišja vrednost za skupino B:
4,073.954 SIT.
11., 12.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 0048-308/81-98
Ob-174
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na sposobnost, priznano z javnim razpisom (Ur. l. RS, št. 52/98 pod objavo št.
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5060) za izbiro ocenjevalcev: nepremičnin
(poslovnih stavb in prostorov, stanovanj in
stanovanjskih hiš, pomožnih objektov,
stavbnih zemljišč) in premičnin (prevoznih
sredstev, opreme poslovnih prostorov in stanovanj).
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
22. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k ponudbi sta prispeli 2
veljavni in popolni ponudbi. Merilo za izbor
najugodnejšega ponudnika, podano v razpisni dokumentaciji, je bila cena. Najugodnejšo ponudbo je predložil Ogrizek Franc,
zato je izbran za izvedbo razpisane storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ogrizek Franc, Jocova 72,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ugotavljanje vrednosti opreme poslovnih
prostorov, in sicer: osnovnih sredstev in
drobnega inventarja zobne tehnike in
ambulante.
7. Pogodbena vrednost: 33.696 SIT,
brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92.700 SIT brez prometnega davka,
33.696 SIT brez prometnega davka.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7.
1998, Ob-5060.
13.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-175
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
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): v postopku vrednotenja so bila
upoštevana merila, ki so bila objavljena v
razpisni dokumentaciji:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cleaning, d.o.o., Zvonarska
1, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje upravne stavbe in ostalih delovnih
prostorov v TET, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 1,192.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,230.504 SIT, 1,192.800 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 04-35-10266/8-98
Ob-176
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-10-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– cena,
– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring Rick, d.o.o., Ilirska 17, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava 1.500 kg carinske žice in 4.000.000
kosov carinskih zalivk.
7. Pogodbena vrednost: 12,758.220
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,258.000 SIT, 12,758.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 84 z dne
11. 12. 1998.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Ob-234
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): iz razpisne dokumentacije, zaključek postopka brez dodelitve naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kolektivno nezgodno zavarovanje za potrebe
JP Energetike Ljubljana, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: letna premija na
osebo 14.669,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17.783 SIT, 14,624 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998; Ob-8430.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 0048-308/77-98
Ob-243
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na sposobnost, priznano z javnim razpisom (Ur. l. RS, št. 52/98, pod objavo št.
5060), za izbiro ocenjevalcev: nepremičnin
(poslovnih stavb in prostorov, stanovanj in
stanovanjskih hiš, pomožnih objektov,
stavbnih zemljišč) in premičnin (prevoznih
sredstev, opreme poslovnih prostorov in stanovanj).
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3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k ponudbi so prispele 3
veljavne in popolne ponudbe. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, podano v
razpisni dokumentaciji, je bila cena. Najugodnejšo ponudbo je predložil ponudnik
Dominus Inženiring, d.o.o., Ljubljana, zato
je izbran za izvedbo razpisane storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dominus Inženiring, d.o.o.,
Parmova 41, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ugotavljanje vrednosti rabljenih prevoznih
sredstev MNZ, in sicer: za 70 vozil na lokaciji Vodovodna 93a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 189.000 SIT
brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 233.750 SIT brez prometnega davka,
189.000 SIT brez prometnega davka.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 52 z dne , Ob-5060.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048-308/79-98
Ob-244
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na sposobnost, priznano z javnim razpisom (Ur. l. RS, št. 52/98, pod objavo št.
5060), za izbiro ocenjevalcev: nepremičnin
(poslovnih stavb in prostorov, stanovanj in
stanovanjskih hiš, pomožnih objektov,
stavbnih zemljišč) in premičnin (prevoznih
sredstev, opreme poslovnih prostorov in stanovanj).
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
24. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na poziv k ponudbi je prispelo 9
ponudb, od katerih je bila 1 ponudba neveljavna in zato izločena na odpiranju, 8 ponudb pa je bilo veljavnih in popolnih. Merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika, podano v pozivu, je bila cena. Najugodnejšo ponudbo za vse točke iz poziva je predložil
ponudnik GOA Tehna – Peter Kovačič, s.p.,
zato je izbran za izvedbo razpisane storitve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GOA Tehna – Peter Kovačič, s.p., Spodnji trg 52, 2344 Lovrenc na
Pohorju.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ugotavljanje vrednosti nepremičnin, in sicer:
1. 2-sobno stanovanje v Gornji Radgoni, Kocljeva ulica št. 13, v izmeri 54,21
m2 ,
2. parc. št. 183, v naravi nezazidano
stavbno zemljišče 50 m2 in parc. št.
1001/2, v naravi sadovnjak 83 m2, k. o.
Gotenica (Kočevje),
3. zemljišče parc. št. 977/175, travnik v izmeri 9.159 m2, k. o. Dobrovo, Dobrovo pri Ljubljani,
4. cenitev zemljišča parc. št. 575/8,
travnik v izmeri 91 m2, z. k. vl. 46, k. o.
Vojsko, Idrija,

5. del poslovne stavbe na Jerebovi
ul. 1 v Novem mestu, parc. št. 1247 in
1248 v izmeri 1703 m2 neto površine, k. o.
Novo mesto,
6. poslovna stavba (278 m2) z dvoriščem (1061 m2) in garažnimi boksi (87 m2),
parc. št. 457, k. o. Postojna, Cesta 1. maja
2, Postojna,
7. pregled in ocena cenitvenega poročila o določitvi vrednosti nacionalizirane
stavbe na parc. št. 80, k. o. Divača, v denacionalizacijskem zahtevku pok. Antona Suše iz Divače.
7. Pogodbena vrednost: 114.675 SIT
brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 774.200 SIT brez prometnega davka,
114.675 SIT brez prometnega davka.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 52 z dne , Ob-5060.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 7/1-99
Ob-245
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbi sta enakovredni v vseh
objavljenih merilih, razen v merilu, ki ocenjuje obseg ponujenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje monitoringa – opazovanje vplivov na
okolje med gradnjo ter obratovanjem HE
Plave II in HE Doblar II.
7. Pogodbena vrednost: 51,101.301 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
SENG, d.o.o., Nova Gorica
Ob-266
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
št. telefaksa: 061/214-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za posodobitev in izgradnjo
lokalnih računalniških mrež za potrebe Ministrstva za finance ter organov v njegovi
sestavi, z oznako “MR01-08.98“.
3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o izbiri najugodnejših ponudnikov,
št. 403-7/98-IT-5299/98, 11. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– status ponudnika, kadrovske zmogljivosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe; utež 25%,
– tehnične lastnosti ponujene opreme;
utež 40%,
– servisiranje ponujene opreme; utež
10%,
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– komercialni pogoji; utež 25%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za točko IV.A. razpisne dokumentacije
je bila izbrana družba Unistar d.o.o.,
Slomškova 27-29, Ljubljana,
– za točko IV.B.I. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Intertrade ITS d.d.,
Kolodvorska 9, Ljubljana,
– za točko IV.B.II. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Comtron d.o.o.,
Gregorčičeva 39, Maribor,
– za točko IV.B.III. razpisne dokumentacije je bila izbrana družba Perftech d.o.o.,
Pot na Lisice 4, Bled.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– točka IV.A. - izgradnja oziroma posodobitev naslednjih lokalnih računalniških mrež za potrebe Ministrstva za
finance - Davčna uprava Republike Slovenije:
1. DU (davčni urad) Kranj - izpostava
Jesenice,
2. DU Kranj - izpostava Tržič,
3. DU Kočevje - izpostava Kočevje,
4. DU Celje - izpostava Laško,
5. DU Ljubljana - izpostava Vrhnika,
6. DU Murska Sobota - izpostava Lendava,
7. DU Trbovlje - izpostava Trbovlje,
8. DU Velenje - izpostava Mozirje.
– točka IV.B.I. - izgradnja oziroma posodobitev naslednjih lokalnih računalniških mrež za potrebe Ministrstva za
finance - Carinska uprava Republike Slovenije (manjše lokacije):
1. CA (carinarnica) Ljubljana - CI (carinska izpostava) Metlika,
2. CA Ljubljana - CR (carinski referat)
Dobova (Rigonce),
3. CA Maribor - CR Zavrč,
4. CA Celje - CR Dobovec (Rogatec),
5. CA Dravograd - CI Vič,
6. CA Murska Sobota - CI Središče
ob Dravi,
7. CA Sežana - CI Jelšane,
8. CA Sežana - CI Starod,
9. CA Koper - CI Dragonja,
10. CA Ljubljana - CI Obrežje,
11. CA Jesenice - CI Karavanke (izstop Hrušica),
12. CA Jesenice - CI Karavanke (vstop
Podrožca),
13. CA Jesenice - CI Ljubelj.
– točka IV.B.II. - izgradnja oziroma posodobitev naslednjih lokalnih računalniških mrež za potrebe Ministrstva za
finance - Carinska uprava Republike Slovenije (srednje velike lokacije):
1. CA Ljubljana - CI ŽP Ljubljana Moste in CI Terminal Ljubljana,
2. CA Celje in CI Celje,
3. CA Murska Sobota in CI Murska
Sobota,
4. CA Koper in CI Koper,
5. CA Maribor - CI Šentilj.
– točka IV.B.III. - izgradnja oziroma posodobitev naslednjih lokalnih računalniških mrež za potrebe Ministrstva za
finance - Carinska uprava Republike Slovenije (večje lokacije):
1. CA Maribor in CI Javna skladišča
Maribor,
2. CA Sežana in CI Terminal Sežana,
3. CA Nova Gorica - CI Vrtojba,
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4. CA Ljubljana - CI Jarše,
5. CA Jesenice in CI Plavški travnik.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za točko IV.A.I.
razpisne
dokumentacije
znaša
14,056.373 SIT,
– pogodbena vrednost za točko IV.B.I.
razpisne
dokumentacije
znaša
20,598.500,90 SIT,
– pogodbena vrednost za točko IV.B.II.
razpisne
dokumentacije
znaša
33,091.246,78 SIT,
– pogodbena vrednost za točko IV.B.III.
razpisne dokumentacije znaša 46,710.770
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: prispelo je
13 ponudb, od teh 2 ponudbi nista bili
ustrezno zapečateni, vse ostale ponudbe
so bile formalno popolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– točka IV.A.; najnižja cena 12,765.841
SIT (Trendnet d.o.o.), najvišja cena
24,234.632 SIT (IBM Slovenija d.o.o.),
– točka
IV.B.I.;
najnižja
cena
12,006.153 SIT (Unistar d.o.o.), najvišja
cena 32,757.470 SIT (IBM Slovenija
d.o.o.),
– točka
IV.B.II.;
najnižja
cena
23,176.031 SIT (Unistar d.o.o.), najvišja
cena 41,668.613 SIT (IBM Slovenija
d.o.o.),
– točka
IV.B.III.;
najnižja
cena
37,967.593 SIT (Unistar d.o.o.), najvišja
cena 67,939.339,81 SIT (NIL d.o.o.).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 67, z dne 2. 10.
1998.
Ministrstvo za finance
Ob-267
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. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Vodnogospodarski biro d.d., Glavni trg 19c,
2000 Maribor
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: poročilo o vplivih na
okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na odseku Radenci – Vučja
vas.
7. Pogodbena vrednost: 5,800.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,352.644 SIT, 5,800.000 SIT
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 051/7/98
Ob-306
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila naročila
(utemeljitev izbire): izbrana ponudnika sta
dosegla najvišjo skupno oceno na podlagi
vseh meril in kriterijev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– PcHand d.o.o., IOC Trzin, Brezovce
10, Trzin, za 1., 3., 4., 5., 8., 9. in 10. del
naročila,
– Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana, za 2., 6., 7. in 11. del naročila.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servisiranje in vzdrževanje naročnikove računalniške opreme izven garancije.
7. Razpisana
vrednost:
skupaj
14,000.000 SIT letno za oba izbrana ponudnika.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrana ponudnika nimata podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,668.263 SIT, 482.650 SIT (vrednosti so ponujeni mesečni pavšalni zneski).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Zavod RS za zaposlovanje

Zbiranje ponudb
Ob-327
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 54. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s 54.
členom zakona o javnih naročilih se odda
javno naročilo brez javnega razpisa proizvajalcu rezervnih delov, firmi Westinghouse
Technology Services S.A. Zahteve za ponudbo so bile poslane štirim usposobljenim
ponudnikom, Westinghouse, Ingersoll-Dresser, PGS in Nuttall, katerih število je končano. Ponudba firme Westinghouse edina
ustreza tehničnim zahtevam in zahtevam
kontrole kvalitete. Prav tako je tudi ugodna
glede nabavnih in plačilnih pogojev.
3. Datum izbire: 22. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Technology
services, S.A., Agustin de Foxa 29, Madrid,
Spain.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. Sklopka za oljno črpalko – 3 kom,
2. Zobnik, hitro vrteči – 1 kom,
3. Gred, počasi vrteča za Westinghousov multiplikator SU 1023-8 1 kom.
7. Pogodbena vrednost: 18,411.949,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,733.238,10 SIT, 9,953.517,35 SIT.
11.
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

Razveljavitev
Ob-299
Na podlagi priročnika o postopkih za izvajanje programa PHARE, ki veljajo za decentralizirani implementacijski sistem in v skladu s
7. točko navodil ponudnikom po pogodbah
za dobavo blaga, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS objavlja
razveljavitev javnega razpisa
za nabavo veterinarske laboratorijske
opreme
1. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,
Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana.
2. Predmet sklepa: razveljavitev javnega
razpisa za nabavo veterinarske laboratorijske opreme, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998;
Ob-7442, za projekt PHARE 1997 – veterinarska kontrola – SL9704.01.01/2, ki se
financira iz sredstev PHARE v okviru nacionalnega programa.
3. Razlog za razveljavitev: nepravilnosti
v postopku za izvajanje programa PHARE.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Following the decentralised Implementation System Manual for implementation of
PHARE programme and in accordance with
point 7. of Instructions to Tenderers for
Supply Contracts, Ministry of Agriculture,
Forestry and Food of RS
Issues the Cancellation of Public
Tender for Supply of Veterinary
Laboratory Equipment
1. Name and address of contracting
authority: Ministry of Agriculture, Forestry
and Food of RS, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana.
2. Subject: cancellation of public tender for supply of veterinary laboratory

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
equipment issued in the Official Gazette
of the RS no. 72/98 (Ob-7442) for the
project PHARE 1997 – Veterinary Control – SL9704.01.01/2, financed form
PHARE funds in the framework of national
programme.
3. Reason for cancellation: irregularities
in PHARE DIS procedure.
Ministrty of Agriculture,
Forestry and Food of RS
Št. 110-1/98
Ob-258
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. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 55. členu
3. točke ZJN.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: JPVAC
je javno podjetje in edini ustrezno usposobljeni izvajalec za to vrsto del. Posipne materiale bo nabavilo pri dobaviteljih, izbranih z
javnim razpisom.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
JPVAC Javno podjetje za vzdrževanje avtocest in pobiranje cestnine, Grič 54, Smodinovec, Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: AC baze.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava posipnih materialov – natrijevega, kalcijevega in magnezijevega klorida – za zimsko službo v
letu 1998/99 (veza razpis evid. št.
98/00549)
7. Pogodbena vrednost: 115,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec oddal prodizvajalcem ali tretjim: 115,000,000
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5 (v razpisu)
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-317
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
dobave in montaže opreme za projekt redukcije NO na kotlu 3 proizvajalca Đuro
Đakovič, sex odda podjetju Đuro Đakovič/SOL Intercontinental.
Đuro Đakovič ima kot proizvajalec kotla
3 v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana edini
kompletno tehniško dokumentacijo za izvedbo projekta.
3. Datum izbire: 24. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena dobave in montaže opreme
ter edini možni dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izvajalec – Đuro Đakovič –
termoenergetska postrojenja, d.d., Slavonski Brod, Hrvaška; dobavitelj – SOL Intercontinental, d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za projekt redukcije NO na kotlu 3.
x
7. Pogodbena vrednost: 487,704.660
SIT – v ceni ni vštet prometni davek in strošek dobavitelja.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,978.400 DEM, 5,042.960 DEM.
11.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 1436/106
Ob-318
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih,
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu rezervnih delov, firmi Fisher-Rosemount, ker je edina sposobna za dobavo
ventilov in rezervnih delov in je verificirana
kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 24. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fisher-Rosemount AG, Blegistrasse 21, 6341 Baar, Switzerland.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli varnostnih
in nevarnostnih ventilov, 522 kom.
7. Pogodbena vrednost: 32,911.296
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 1438/105
Ob-319
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih,
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu
rezervnih
delov,
firmi
BW/IP-Flowserve, ker je edina sposobna
za dobavo ventilov in rezervnih delov za ventile. V NE Krško so vgrajeni ventili firme
BW/IP, zato se zamenjujejo rezervni deli na
že vgrajenih originalnih ventilih. Prav tako je
tudi verificirana kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 22. december 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BW/IP – Flowserve, Via Galvani 6/8, 20054 Nova Milanese, Italia.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. dvižni nepovratni ventil – 5 kom,
2. disk ventila – 5 kom.
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7. Pogodbena vrednost: 8,730.530 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 05000/99
Ob-320
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 15. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani dobavitelj je edini v Republiki Sloveniji usposobljen dobaviti in namestiti opremo, ki je predmet nabave, nuditi potrebno podporo pri izvedbi in usposobiti stranko s pravilno uporabo opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBM Slovenija, d.o.o., Trg
republike 3, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kolodvorska 15,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– dograditev in razširitev obstoječega sistema spominskih enot (CASHE
1024 Mb) na magnetnih diskih RAMAC
II na centralnem serverju IBM 9672 R22,
– dograditev sistema lokalnih strežnikov z 2 kontrolnima enotama IBM
3174 s pripadajočo komunikacijsko
opremo,
– zamenjava 90 terminalov IBM
3191 z IBM Info Window.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 110-1/98
Ob-259
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. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 55. členu
3. točke ZJN.
3. Datum izbire: 2. 12. 1998.
4.
5. Merila za dodelitev naročila: zaradi
izrednih razmer v začetku novembra in nevarnosti novih plazov, ki ogrožajo varnost v
cestnem prometu ter nastaja nevarnost, da
pride do še večjih splazitev in večjih stroškov sanacije je delo oddano brez javnega
razpisa.
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6. Ime in naslov izbranega izvajalca:
Cestno podjetje Celje, d.d., Lava 42, Celje.
7. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sanacija plazov v P700D, P957L ter
P879–P881L na AC Arja vas–Vransko.
8. Pogodbena vrednost: 22,398.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: dve – od teh
je eden od ponudnikov odstopil.
10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Ob-261
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila predstavlja nestandardno intelektualno storitev za izpolnitev katere ima ponudnik ustrezno tehnično
opremljenost in kadrovsko strukturo zaposlenih, ki v celoti obvlada problematiko delovanja elektrarne in energetskega sistema.
Firma Sypra je glede na naravo zahtevanih
del usposobljena zadovoljivo in v sprejemljivem roku izpolniti zahteve projektne naloge
in ima uradni certifikat za uporabo programov dobavitelja opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sypra, d.o.o., Stegne 21,
1001 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava programske opreme in projektne dokumentacije aparaturne opreme
za objekt HE Formin.
7. Pogodbena
vrednost:
41,295.790,35 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 947-02-1/99
Ob-322
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustrezni-
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mi strokovnimi kadri in avtorskimi pravicami nad aplikacijskimi programi za vodenje
RPE.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aster, d.o.o., učinkovite računalniške rešitve, Nade Ovčakove 1, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava posebnega aplikacijskega programa za izris kart.
7. Pogodbena vrednost: 3,983.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca:
izbrani izvajalec je izdelal softwer opremo in on line povezavo med glavnim uradom GURS-a in območnimi geodetskimi
uradi za vodenje Registra prostorskih
enot.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-323
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): gre za svetovalno in intelektualno
nestandardno storitev, kjer izvedbe naročila
ni možno podrobno določiti brez sodelovanja svetovalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izdelava preliminarne obratovalne analize sredice za menjavo goriva, testov
za preveritev jedrskega projekta po menjavi goriva in PIS ter KFSS specifičnih
podatkov za obratovalni cikel ter podporo pri izdelavi trdnostnih analiz.
7. Pogodbena vrednost: 24,556.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 6/99
Ob-233
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
068/322-116.
2. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

A) zdravila, material za nego ran, ostali sanitetni material, razkužila in dezinficiensi, RTG material,
B) laboratorijski material in diagnostična sredstva,
C) stomatološki material,
D) pisarniški material in obrazci in
E) čistila in papirnata konfekcija – vse
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudite lahko tudi blago posamezne
skupine!
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
105,000.000 SIT:
A) 33,000.000 SIT,
B) 25,000.000 SIT,
C) 29,000.000 SIT,
D) 11,000.000 SIT,
E) 7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 3. 1999 do 28. 2. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, kontaktna oseba Jelka Fajdiga, 8000 Novo mesto.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 27. 1. 1999 med
10. in 12. uro, po enodnevni najavi po telefaksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 7.000 SIT na ŽR 52100603-30715 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 Novo
mesto, v zaprti kuverti s pripisom Ponudba
– Ne odpiraj, z navedbo številke Uradnega
lista RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, sejna soba/III, 8000 Novo mesto.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno do 29. 1. 1999 na naslov
pod 5.(b).
Posebnega sestanka s ponudniki ne bo.
10.
Zdravstveni dom Novo mesto
Št. 2/99-38
Ob-298
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Trubarjev dom upokojencev, Loka pri
Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, faks 0601/84-196.
2. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 3. 1999
do 28. 2. 2000.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, referat za javna naročila (tel. 063/434-615).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 1. 1999 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št. 50700603-31892.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 2. 1999, z jutranjo
pošto ali osebno do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu, z označbo Ne
odpiraj! – Javni razpis – za dobavo kurilnega olja, za potrebe Trubarjevega doma upokojencev, Loka pri Zidanem mostu in z navedbo številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 1999, ob 11. uri, v sejni sobi uprave
Trubarjevega doma upokojencev, Loka pri
Zidanem Mostu 48.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in 7.
člena navodil razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Jožici Šinkovec, Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zidanem Mostu, tel.
0601/58-100.
10.
11. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 27. 11. 1998; Ob-8846.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
061/171-25-85, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 65/98), na račun št.
50100-637-55216.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubjana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj;
MORS PUS 65/98 – kruh, pekovsko pecivo, slaščice”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 16. 2. 1999 ob 9. uri na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): da izpolnjuje formalne delovne in
tehnične pogoje, ter ostali kriteriji navedeni
v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, kont. oseba Marjeta Bartol, tel.
061/171-2155.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: 13. 11. 1998, Ob-7966.
Ministrstvo za obrambo RS
Uprava za logistiko

Št. 404-08-356/98
Ob-326
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. slaščice,
3. ostali
izdelki:
napolitanke,
energijski ploščice 20-40g, čokolade
50-100 g, burek: mesni in sirov, zmrznjen.
Količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
2,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: marec 1999
– marec 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela

Št. 466-1/99
Ob-264
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79, kontaktna oseba Franci
Kodela, tel. 061/178-55-28.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priznanje sposobnosti
za vrednotenje državnega premoženja
(izbor cenilcev):
1. nepremičnin (poslovnih prostorov,
stanovanj in stanovanjskih hiš, pomožnih objektov, stavbnih zemljišč),
2. prevoznih sredstev,
3. opreme poslovnih prostorov in stanovanj.
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3. Kraj izvedbe: po celotnem območju
Slovenije.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
15. 2. 1999 do 31. 12. 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Franci Kodela, tel.
061/178-55-28, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 1. 1999
do 29. 1. 1999, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 2. 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.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in z
naslovom naročnika ter pošiljatelja.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik je lahko samo fizična oseba, ki izpolnjuje razpisane pogoje.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– dokazana predpisana usposobljenost
za opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– najmanj visokošolska izobrazba.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti:
– reference,
– strokovnost,
– aktivno sodelovanje v komisijah, društvih, posvetih,
– aktivno ukvarjanje s cenilstvom,
– uporaba sodobnih metod vrednotenja
premoženja,
– višina popusta,
– rok izdelave.
11. Datum, do katerega bodo prijavljeni
ponudniki s pisnim sklepom obveščeni o
izidu javnega razpisa: do 20. 2. 1999.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-325
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor faks:
062/316-573.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: špediterske storitve.
Ocenjena vrednost: 5,450.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 4. 1999 do 31. 12. 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 1. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, negotovinsko, na račun številka: 51800-603-33486.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 2. 1999 do 11. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri v veliki konferencčni
sobi v 16. etaži kirurške stolpnice.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: eden nosilec posla.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali poslopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega žiro računa,
– da ima ponudnik čiste prihodke od
prodaje enake ali večje od razpisane vrednosti na katero se prijavlja,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 10 % razpisane vrednosti z veljavnostjo do 31. 5. 1999.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi
Št. 1/99
Ob-335
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in na
podlagi pravilnika o postopku in merilih za
izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 66/96) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih
monografij
1. Naziv in sedež proračunskega uporabnika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
– natisa prevodov monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj
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znanstvene vede in slovenske znanstvene
terminologije.
Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Sloveniji.
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa
monografij slovenskih avtorjev v slovenskem
jeziku stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu
monografije.
V primeru monografij slovenskih avtorjev
za objavo v tujini ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in tehnične priprave
besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega honorarja piscu monografije in tiskarskih
stroškov.
V primeru natisa monografij tujih avtorjev
v slovenskem jeziku ministrstvo sofinancira
stroške prevajanja, lektoriranja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske stroške.
Na javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se lahko prijavijo le
pravne in fizične osebe, registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti.
Merila za izbor so:
– pomen monografije za razvoj znanstvene discipline,
– pomen monografije za slovenski ali
mednarodni znanstveni prostor oziroma za
uveljavljanje slovenske znanosti v mednarodnem prostoru,
– so sofinancirane tudi iz drugih virov.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 60 mio SIT.
4. Predmet pogodbe (izid knjige) mora
biti izpolnjen do konca leta 1999.
5. Vloge z oznako “Ne odpiraj - vloga za
javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij“ in naslovom ministrstva morajo prispeti v vložišče ministrstva
ne glede na način prenosa do vključno
12. 2. 1999 do 12. ure.
6. Odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, v sejni
sobi v V. nadstropju, 15. 2. 1999.
Vloge bo odprla komisija za odpiranje.
Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagateljem vlog.
7. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in priloge:
a) dokončan rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno utemeljiti),
b) dve recenziji rokopisa monografije,
c) predračun tiskarne,
č) pogodbo avtorja s tujim založnikom,
če bo prevod monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini.
Prijavo je treba poslati v dveh izvodih.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znanstvenik s področja, s katerega je monografija,
mora v treh sklopih podati:
– opis zgradbe znanstvenega dela in
povzetek glavnih dognanj,
– oceno aktualnosti monografije: pomen
za razvoj znanstvene discipline, pomen za
razvoj znanstvene in strokovne terminologije,
pomen glede na že objavljena sorodna dela,
– predstavitev pisca monografije in njegovega ugleda v znanstvenih krogih.
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg

(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice, in finančne podatke: cena tiska na izvod in skupni tiskarski stroški.
8. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 120 dni po koncu razpisnega
roka.
9. Prijavne obrazce zainteresirani dvignejo v recepciji Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, vsak delavnik od 7. do 18. ure ali poiščejo na internetu (http://www.mzt.si/tenders/razpismono99.html).
10. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Oddelku za publicistično
dejavnost pri Biserki Gabrieli Šerterlj ali Živi
Žlajpah
osebno
ali
po
telefonu
061/1784-714 oziroma 061/1784-716.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-336
Na podlagi 4. in 6. člena zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Ur. l. RS, št. 86/98) in zakona
o izvrševanju poračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in
34/98) objavlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
javni poziv
za dodelitev sredstev gospodarskim
družbam in samostojnim podjetnikom z
namenom ohranjanja delovnih mest ODM 1998
I. Predmet javnega poziva
1. Predmet tega poziva je dodelitev sredstev kot pomoč gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, ki so utrpeli škodo
pri neurjih in poplavah v mesecu september-november 1998 (v nadaljevanju: poplave), zaradi česar so ogrožena delovna mesta.
2. Skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega javnega poziva dodeljuje, znaša
550,000.000 SIT.
II. Pogoji in merila
1. Na poziv se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
utrpeli škodo pri poplavah v mesecu september-november 1998, zaradi česar so
ogrožena delovna mesta in niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja opravljanja samostojne dejavnosti ali likvidaciji.
2. Za pridobitev sredstev lahko kandidirajo prijavitelji, ki so:
– utrpeli škodo na opremi, na zalogah in
zaradi motenja oziroma izpada proizvodnje,
– priglasili škodo pristojni občinski
upravi.
3. Kriteriji za upravičenost do dodelitve
sredstev so:
– višina celotne škode pri prijavitelju, višina škode opredeljena v prvi alinei 2. točke
in višina povprečja škode iz prve alinee 2.
točke na posamezno delovno mesto,
– družbena pomembnost prijavitelja (število zaposlenih in vpliv na porast deleža brezposelnosti v občini v primeru, da bi prijavitelj prenehal z obratovanjem).
Prijaviteljem se bodo dodeljevala sredstva v višini največ do 50% nastale škode
izračunane na posamezno delovno mesto,
vendar ne več kot 400. 000 SIT na posamezno delovno mesto.
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V primeru, da je ugotovljena škoda pri
gospodarski družbi ali samostojnem podjetniku nižja od 100.000 SIT, prijavitelj ni upravičen do sredstev.
Prijavitelji morajo obstoječa delovna mesta ohraniti za obdobje najmanj dveh let od
dneva podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev.
III.Vsebina vloge
1.Če je prijavitelj gospodarska družba,
posreduje v prijavi na javni poziv pisno vlogo, kateri priloži obrazec A in naslednjo dokumentacijo:
– dokumente o registraciji,
– odločbo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoje za izvajanje registrirane dejavnosti,
– potrdilo o rednem plačilu prispevkov
in davkov za obdobje zadnjega meseca pred
vložitvijo vloge,
– podatke o poslovanju v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo vloge,
– zapisnik o oceni škode, ki vsebuje ločeno prikazano škodo na opremi, objektih,
zalogah in škodo zaradi motenja oziroma
prekinitve proizvodnje. Zapisnik mora biti
potrjen s strani pristojne občinske komisije
za oceno škode, ki jo je imenoval župan s
sklepom,
– izpolnjen in potrjen obrazec (s strani
pristojne občinske komisije za oceno škode in pristojnega Urada za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje), kjer je
ločeno prikazana višina škode na opremi,
na zalogah in zaradi motenja oziroma izpada proizvodnje in izračunano povprečje škode na delovno mesto na dan 30. 11. 1998,
– prikaz sedanje in predvidene kadrovske strukture, s podatkom o številu zaposlenih na dan 30. 11. 1998,
– računi, s katerimi je že poravnal nastalo škodo na opremi, zalogah in zaradi motenja oziroma izpada proizvodnje, ki je nastala
zaradi poplav,
– podatke o višini sredstev, ki so mu bila
že dodeljena iz naslova škode zaradi poplav
s strani pristojne občine in za katero škodo
so bila dodeljena,
– višina zavarovalne premije za primer
zavarovanja pred naravnimi nesrečami.
2. Samostojni podjetnik posameznik v
prijavi na javni poziv posreduje pisno vlogo,
kateri priloži obrazec B in naslednjo dokumentacijo:
– overjeno kopijo priglasitvenega lista,
– kopijo odločbe pristojnega organa o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o rednem plačilu prispevkov
in davkov za obdobje zadnjega meseca pred
vložitvijo vloge,
– potrdila poslovnih bank, pri katerih ima
odprte žiro račune za dejavnost, da žiro računi prijavitelja niso blokirani,
– zapisnik o oceni škode, ki vsebuje
ločeno prikazano škodo na opremi, objektih, zalogah in škodo zaradi motenja oziroma prekinitve proizvodnje. Zapisnik mora
biti potrjen s strani pristojne občinske komisije za oceno škode, ki jo je imenoval
župan s sklepom in pristojnega Urada za
delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
– izpolnjen in potrjen obrazec (s strani
pristojne občinske komisije za oceno ško-
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de in pristojnega Urada za delo Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje), kjer
je ločeno prikazana višina škode na opremi, na zalogah in zaradi motenja oziroma
izpada proizvodnje in izračunano povprečje škode na delovno mesto na dan 30. 11.
1998,
– prikaz sedanje in predvidene kadrovske sestave, s podatkom o številu zaposlenih na dan 30. 11. 1998,
– računi, s katerimi je že poravnal nastalo škodo na opremi, zalogah in zaradi motenja oziroma izpada proizvodnje, ki je nastala
zaradi poplav,
– podatke o višini sredstev, ki so mu bila
že dodeljena iz naslova škode zaradi poplav
s strani pristojne občine in za katero škodo
so bila dodeljena,
– višina zavarovalne premije za primer
zavarovanja pred naravnimi nesrečami.
3. Dokumentacija mora biti urejena po
vrstnem redu, ki je naveden v obrazcu A
oziroma v obrazcu B.
IV. Rok in način prijave na javni poziv
Javni poziv je odprt do 31. 1. 1999.
Vloge za ta javni poziv morajo biti oddane v zaprti ovojnici s firmo in naslovom prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na javni poziv-ODM 1998”.
Vloge z vso potrebno dokumentacijo morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Nepravilno označene vloge bo komisija,
ki jo je imenoval minister z odločbo, izločila
iz nadaljnjega postopka. Odpirale se bodo
vse pravilno označene in v roku prispele
vloge na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje vlog bo v 8 dneh po izteku
roka za prijavo na javni poziv na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu
pogodbe o dodelitvi sredstev predložiti ministrstvu instrumente zavarovanja plačila.
Sredstva za namene tega poziva bodo
črpana iz proračuna Republike Slovenije v
skladu z zakonom o zagotovitvi sredstev za
interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september-november
1998 prizadele Republiko Slovenijo (Ur. l.
RS, št. 86/98).
Obrazec A in obrazec B se pridobita na
pristojnih območnih enotah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
in na internet straneh: http://www.sigov.si/mddsz/index.htm
Kontaktni osebi za pridobitev informacij
v zvezi z javnim pozivom sta Franci Klužer in
Martina Stanonik.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

javni razpis za izbor
programov in izvajalcev usposabljanja
in zaposlovanja invalidov in težje
zaposljivih oseb
1. Uporabnik je: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je: izbor programov in izvajalcev programov poklicne rehabilitacije invalidov in težje zaposljivih oseb
in sicer:
1. programov rehabilitacijskega ocenjevanja,
2. rehabilitacijskega inžiniringa v podjetjih,
3. eksperimentalnih projektov preprečevanja brezposelnosti in pospeševanja usposabljanja in zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: objavljeni v razpisnih pogojih, ki so na
razpolago vsak dan od 10. do 12. ure na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mileni Kyrinov.
4. Merila za izbor: pri izboru programov
in določanju višine sofinanciranja bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– usposobljenost izvajalcev in njihove reference,
– multidisciplinarni pristop izvajanju projekta,
– dologoročno zastavljeni projekti, ki
predpostavljajo vključevanje ostalih pristojnih inštitucij in lokalne skupnosti,
– število vključenih brezposelnih oseb,
– cena projekta,
– razvejano mrežo delovanja na področju Slovenije,
– ostala merila, ki so razvidna iz razpisnih pogojev.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa:
160,000.000 SIT
6. Obdobje izvajanja programa: od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999.
7. Rok za prijavo: upoštevane bodo vse
vloge, ki bodo prispele na naslov Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana do 1. 2. 1999 najkasneje do 12. ure. Predložena vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti označen z “Ne odpiraj - vloga“ in navedbo javnega razpisa.
Javno odpiranje vlog bo 1. 2. 1999 ob
12. uri. O izbiri bodo prejemniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo vsak dan od 10. do 12. ure pri Lei
Kovač Vujasinović, tel. 061/125-11-81.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-321
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, objavlja na podlagi 7. člena odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki ima-

Št. 002-03-19/99
Ob-209
Na podlagi 10. člena zakona o Športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Gorišnica objavlja
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jo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športnih dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
I. Šport otrok in mladine;
a) tekmovanja šolskih športnih društev.
II. Šport v društvih;
a) šport mladih – selektivni šport (šport
za dosežke),
b) športnorekreativna dejavnost odraslih
– množične prireditve,
c) tekmovalni šport,
d) vrhunski šport.
III. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje
do 10. 2. 1999, na naslov Občina Gorišnica – za programe športa, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom za vrednotenje
športnih programov v Občini Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo najkasneje
v desetih dneh po sprejemu občinskega
proračuna podpisane pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa.
Občina Gorišnica

Sklepi o privatizaciji
Ob-339
Na podlagi 16. In 17. člena zakona zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
33/91) uporablja kot republiški predpis – v
nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. statuta
Slovenske razvojne družbe je nadzorni svet
SRD na svoji seji dne 10. 12. 1998 sprejel
pod št. 6
sklep o privatizaciji
družbe Tapetdekor, d.o.o, Ljubljana
1. V družbi Tapetdekor, tekstilna dekorativa in zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Ljubljana, Borutova ulica 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 5064848, dejavnost: druge inštalacije pri gradnjah, SRD
izvede privatizacijo osnovnega vložka v višini 97,152.000 SIT, ki je v lasti SRD , kar
predstavlja 100 % poslovni delež družbe.
Prodaja se vrši po poslovnih deležih, katerih nominalna vrednost znaša 10.000 SIT.
2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
2.1. osnovni vložek v višini 9,715.200
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovenski odškodninski sklad
d.d.;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2.2. osnovni vložek v višini 9,715.200
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d.;
2.3. osnovni vložek v višini 58,291.200
SIT, kar predstavlja 60% od poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
proda pooblaščenim investicijskim družbam;
2.4. osnovni vložek v višini 19,430.400
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
ponudi v odkup z uporabo načina interne
razdelitve;
2.5. Del poslovnega deleža, namenjenega privatizaciji, ki ne bo privatiziran na
način, opredeljen v 2.4. točki SRD proda
pooblaščenim investicijskim družbam.
3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. točke 2.3. in točke 2.5. – prodaja
PID, kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
3.2. točke 2.4. – interna razdelitev, kupec izvrši z lastniškimi certifikati oziroma
potrdili za manj izplačane neto osnovne plače, pri čemer morajo upravičenci najprej
uporabiti potrdila in šele nato lastniške certifikate.
4. Prodajna cena deležev:
4.1. Iz točk 2.3. do 2.5. tega sklepa za
nominalno vrednost 10.000 SIT znaša
11.545 SIT.
5. Delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 2.4, ki so jih imetniki odkupili z lastniškimi certifikati oziroma potrdili, katerih
prenosljivost je omejena na rok dveh let,
šteto od vpisa lastninskega preoblikovanja v
sodni register.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v roku 15 dni od
vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba se
izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Nadzorni svet SRD
predsednik
Ob-340
Na podlagi 16. In 17. člena zakona zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
33/91) uporablja kot republiški predpis – v
nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. statuta
Slovenske razvojne družbe je sprejel Nadzorni svet SRD na svoji seji dne 10. 12.
1998
sklep o privatizaciji
Družbe AVTO Kočevje, d.o.o., Kidričeva
6a, 1330 Kočevje
1. V družbi Avto Kočevje, tuzemni in
mednarodni cestni tovorni promet, d.o.o.,
Kočevje, Kidričeva 6a, matična številka:
5143756, osnovni kapital družbe znaša

303,181.395,60 SIT, SRD izvede privatizacijo 91,01% poslovnega deleža družbe.
Proda se poslovni delež v celoti.
2. Privatizacija se izvede na sledeč način: osnovni vložek v višini 275,925.388,10
SIT, ki predstavlja 91,01% poslovnega deleža družbe iz točke 1. izreka tega sklepa,
se proda z javnim zbiranjem ponudb.
3. Kupnino za delež iz točke 2. kupec
plača v gotovini (plačilo kupnine je lahko
tudi odloženo).
4. Ocenjena vrednost deleža iz 2. točke
tega sklepa znaša 220,935.876 SIT. Prodajna cena bo določena odvisno od interesa za nakup, vendar ne sme biti nižja od
ocenjene vrednosti deleža. Če je prva prodaja neuspešna, se lahko pri naslednji prodajna cena zniža za največ 30 %.
5. Delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oz. zadnje objave.
Pritožba se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi, d.d., Dunajska 160. Ljubljana.
Nadzorni svet SRD
predsednik

Objave
delniških družb
Ob-338
Javna objava namere
o prodaji družbe SŽ Armature Muta,
Ravne, d.o.o.
Dne 20. 2. 1998 je bil v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 13/98 objavljen zakon o privatizaciji Slovenskih Železarn (v nadaljevanju: ZPSŽ), ki je začel veljati dne
21. 2. 1998. Omenjeni zakon omogoča tako javno kot tudi neposredno prodajo delnic
Slovenskih železarn d.d., katerih lastnica je
Republika Slovenija ter prodajo poslovnih
deležev v odvisnih družbah, katerih lastnik
so Slovenske železarne d.d., (v nadaljevanju: SŽ).
Vlada Republike Slovenije je na podlagi
zakona o privatizaciji Slovenskih železarn
dne 10. 12. 1998 podala predhodno soglasje za prodajo družbe SŽ Armature Mute,
Ravne, d.o.o. (v nadaljevanju Armature), ki
je v 100% lasti SŽ.
Slovenske železarne d.d. vabijo vse zainteresirane investitorje, da v roku 30 dni od
objave namere v Uradnem listu RS v pisni
obliki izrazijo svoj interes (izjava ni zavezujoča) za nakup premoženja družbe Armature
kot celote ali njenega večinskega deleža.
Kratek opis družbe in njenih dejavnosti
Družba Armature proizvaja naslednje skupine armatur:
– ventili dimenzij od DN 15 – DN 200,
PN 16 in 40 (ravni, poševni, loputasti, nepovratni, zaporni),
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– krogelne pipe dimenzij od DN 15 –
DN 300, PN 16 in 40 (enodelne, dvodelne,
kompaktne),
– zasuni dimenzij od DN 50 –DN 500,
PN 16 in 40 (ovalni, ploščati),
– lovilci nesnage dimenzij od DN 15 DN 200, PN 16 in 40 (ravni in poševni),
– spojni elementi (prirobnice, priključni
elementi).
Podjetje proizvaja serijsko krogelne pipe
in ventile, medtem ko se lovilci nesnage in
zasuni proizvajajo po naročilu.
Družba razpolaga z enotnim kompleksom stavbnega zemljišča v velikosti
12.584 m2, od tega:
– 6701 m2 pozidanih površin,
– 5883 m2 nepozidanih površin.
Družba razpolaga z industrijsko in drugo
opremo, potrebno za njeno dejavnost (stroji, prenosni stroji, orodja ter prevozna
sredstva).
Pogoji objave
1. Prodaja bo potekala v skladu z določili ZPSŽ in predhodnega soglasja Vlade
Republike Slovenije, izdanega dne 10. 12.
1998.
2. Interesenti za nakup Armatur lahko zaradi boljšega poznavanja in ocene družbe
dobijo od SŽ vse potrebne dodatne informacije in pojasnila. Z razpisom zbiranja ponudb oziroma tenderjem pa bo na razpolago ponudbeni memorandum s podrobnejšimi podatki.
3. V ponudbenem memorandumu bo natančno opisano vse premoženje družbe,
vseboval pa bo tudi vrsto drugih informacij,
potrebnih za izdelavo ponudbe na podlagi
javnega razpisa.
4. Interesenti lahko na podlagi pisnega
zahtevka in dogovora s SŽ opravijo ogled
Armatur.
5. Temu povabilu za izjavo o interesu bo
sledil mednarodni razpis za zbiranje ponudb,
(ki bo objavljen v istem časopisu), na osnovi
katerega bodo zainteresirani investitorji oddali svoje zavezujoče ponudbe.
6. Izjave o interesu naj ponudniki pošljejo
na naslov: Slovenske železarne d.d., mag.
Mirjam Jan-Blažič dipl. inž., Vodja projekta,
Gerbičeva
98,
1000
Ljubljana,
tel. 00386-61-123-2211,
faks
00386-61-123-2166, e-mail:jan@sl-zel.si.
Slovenske železarne, d.d.
Ljubljana
Public Announcement
of the Intent to Sell the Company SŽ
Armature Muta, Ravne, d.o.o.
(Company SŽ Armature Muta, Ravne
ltd.)
The Law on Privatization of the Slovene
Steelworks (hereinafter called “ZPSŽ“)
which was published in the Official Gazette
No.13/98 of the Republic of Slovenia on
20th of February, 1998 came into force on
21st of February, 1998. The referred to
Law provides for public as well as for direct
sale of shares of the Slovene Steelworks
plc, owned by the Republic of Slovenia and
also for the sale of business shares of
subsidiaries, owned by the Slovene
Steelworks plc. (hereinafter called the
“SŽ“).
On the basis of the Law on Privatization
of the Slovene Steelworks, the Republic of

Slovenia on 10th of December, 1998 gave
its prior consent to the sale of the company
SŽ Armature Muta, Ravne, ltd. (hereinafter
called Armature), which is 100% owned by
the SŽ.
Slovenenian Steelworks plc. invite all the
interested investors to express their interest
to purchase the assets of the company
Armature in whole or to purchase its majority
share (the submitted expression of interest
in written form shall not be considered
binding).
Company Profile
The company Armature produces the
following groups of fittings:
– valves of dimensions from DN 15 - DN
200, PN 16 and 40 (globe valves, oblique
valves, butterfly valves, check valves,
retaining valves);
– ball valves of dimensions from DN 15 DN 300, PN 16 and 40 (one-part body
valves, two-part body valves, compact body
valves);
– gate valves of dimensions from DN 50
- DN 500, PN 16 and 40 (oval, flat);
– strainers of dimensions from DN 15 DN 200, PN 16 and 40 (globe and oblique);
– fittings (flanges, connection elements
for food industry).
Ball valves and valves are mass
produced articles while strainers and gate
valves are produced upon an order.
The whole area of the company’s land
covers 12.584 m2, consisting of:
– 6.701 m2 of land, already covered with
buildings and
– 5.883 m2 of land, not covered with
buildings.
The company owns industrial and other
equipment, necessary for its operation
(machines, portable machines, tools and
vehicles).
Conditions of Announcement
1. Sale shall be carried out pursuant to
the regulations of the ZPSŽ and the prior
consent issued by the Republic of Slovenia
on 10th of December, 1998.
2. The SŽ can give all the necessary
additional information and explanations to
the parties, interested to purchase the
Armature, in order to be able to obtain better
knowledge and to make an estimation of
the company. Along with the invitation for
bids
an
Information
Memorandum,
containing more detailed information, shall
be available.
3. The Information Memorandum will
contain detailed information on the
company’s assets and also many other
information, necessary to elaborate a bid
based on the public call for bids.
4. Following the written application and
an agreement with the SŽ the interested
parties can make an inspection of the
Armature.
5. This invitation for expression of
interest shall be followed by and
international call for bids (which shall be
published in the same Gazette) and on the
basis of which the interested investors shall
be able to submit their binding bids.
6. The interested parties are invited to
send their written expressions of their
interest to the following address: Slovenske
železarne, d.d., M.Sc. Mirjam Jan-Blažič,
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Dip.E., Project Manager, Gerbičeva 98,
1000
Ljubljana,
Telephone
No:
++386 61 123 2211,
Fax
No:
++386 61 123 2166, E-mail: jan@sl-zel.si.
Slovenske železarne, d.d.
Ljubljana

Javne prodaje delnic
Ob-240
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar IPOZ,
d.o.o., Kolonija 1. maja 24b, Trbovlje.
Predmet prodaje je 304 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, po ceni
45.725,86 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Ponudba za prodajo velja do 5. 2. 1999, to je 30
dni od predložitve ponudbe za prodajo banki. Po tem roku bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje
bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
Ob-241
Banka Domžale, d.d., skupina NLB, v
skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval delničar Tamiz, Izdelovanje
notranje opreme in pohištva, d.d., v stečaju, Slovenska 96, 1234 Mengeš, za
odkup
146 rednih delnic Banke Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 15.139,21
SIT za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Domžale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica v Uradnem listu
RS pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo.
Delničarji Banke Domžale, d.d., skupina
NLB, ki imajo v skladu z določili statuta Banke Domžale, d.d., skupina NLB, prednostno pravico odkupa, morajo upoštevati določila zakona o bankah in hranilnicah, po katerih lahko posamezni delničar pridobi več
kot 15% delnic s pravico do upravljanja banke, le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica v Uradnem listu RS.
Banka Domžale, d.d., skupina NLB
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Ob-268
Za nedoločen čas preklicujem 1. sejo
skupščine delniške družbe Iskra Releji, d.d.,
ki je bila sklicana za 26. januarja 1999 ob
14. uri in objavljena v Uradnem listu RS, št.
86 z dne 18. 12. 1998.
Iskra Releji Makole
direktor
Popravek
Ob-300
Sklicatelj skupščine sklicuje 2. redno
skupščino družbe dne 16. februarja 1999
ob 12.30, z istim dnevnim redom in z istimi
predlogi sklepov, ki sta jih predlagala uprava
in nadzorni svet namesto 5. februarja 1999
kot je bil prvoten sklic.
Popravi se predlog sklepa, ki pravilno
glasi:
Firma in sedež družbe: INDE – Invalidske delavnice, Predelava termoplastov,
d.d., Koper, Ul. 15. maja št. 6 – v likvidaciji.
INDE – Invalidske delavnice
Predelava termoplastov, d.d., Koper
uprava in nadzorni svet
Popravek
Ob-334
Pri sklicu skupščine družbe Iskre, d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, sklicane za 1. 2.
1999 v prostorih Upravne enote Vič v Ljubljani, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
90, z dne 28. 12. 1998, Ob-9219, Št. 71/
98, je prišlo do naslednje očitne računske
napake in sicer:
4. V točki 7.e) je objavljen tekst: “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”, ki se pravilno glasi: Za
vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot
stvarni vložek 10.595 delnic družbe Iskra
Prins, d.d. v nominalni vrednosti 2.000 SIT
vsaka, skupne nominalne vrednosti
21,190.000 SIT.”
6. V točki 7. k) je objavljen tekst: ”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.”, ki se pravilno glasi: “Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Mala ulica 5/IV, Ljubljana vpiše in prevzame 405.322 delnic v nominalni vrednosti
1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 405,322.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 636,805.594
SIT.”
Delničarjem sporočamo, da je dvorana
Upravne enote Vič na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, v stavbi Kina Vič v Ljubljani.
Iskra, d.d.
uprava
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Ob-206
Na podlagi 19. člena statuta Zavarovalnice Mercator, sklicujemo
8. redno zasedanje skupščine
Zavarovalnice Mercator, d.d., Dunajska
107, Ljubljana,
ki bo v sredo, 17. 2. 1999 ob 11. uri v
sejni sobi Zavarovalnice Mercator, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila Zavarovalnice Mercator, d.d., za leto
1997.
4. Delitev dobička.
5. Spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Mercator, d.d.
6. Volitve novih članov nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Predlagatelja vseh predlogov sklepov razen predlogov sklepov k točkama 6. in 7.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet.
Predlagatelj predlogov sklepov k točkama
6. in 7. dnevnega reda je nadzorni svet.
Predlog sklepa k 2. točki: izvoli se predsednik skupščine Ljubo Peče, verifikacijska
komisija in komisija za izvedbo glasovanja v
sestavi:
– Lev Jager – predsednik,
– Andreja Križman – članica,
– Urša Kuštrin – članica.
Predlog sklepa k 3. točki: na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo Zavarovalnice Mercator, d.d., za leto 1997.
Predlog sklepa k 4. točki: na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se ustvarjeni dobiček v drugih zavarovanjih v letu
1997 v višini 3,722.126,91 SIT razporedi:
– na rezerve v višini 34.152,91 SIT,
– na nerazporjeni dobiček v višini
3,687.974 SIT.
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se ustvarjeni dobiček v življenjskih zavarovanjih v letu 1997 v višini
37,529.826,74 SIT razporedi:
– na matematično rezervo v višini
33,776.844 SIT,
– na nerazporejeni dobiček v višini
3,752.982,74 SIT.
Predlog sklepa k 5. točki: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta ter čistopis statuta.
Predlog sklepa k 6. točki: na podlagi
podanih odstopnih izjav se razreši dosedanji nadzorni svet v sestavi:
– Rika Gern Metlika,
– Gizela Weibl,
– Mitja Ponikvar,
– Albin Ješelnik,
– Franc Zadravec,
– Stane Hribar,
– Robert Vodopivec.
Sprejme se predlog nadzornega sveta o
izvolitvi petih članov nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z dvema predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa k 7. točki: imenuje se
revizijska hiša RFR Ernst & Young za opravljanje revizorskih poslov v Zavarovalnici Mercator, d.d., za leto 1998 in leto 1999.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo in ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Skupščine se lahko udeležijo tudi člani uprave in nadzornega sveta družbe.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri
v istem prostoru. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled od 18. 1. 1999 naprej, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
Zavarovalnice Mercator, d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana.
Zavarovalnica Mercator, d.d.
predsednik uprave
Ob-324
Na podlagi 288. člena ZGD sporoča
predsednik uprave družbe Fotona, d.d.,
Stegne 7, Ljubljana, delničarjem
nasprotne predloge
k 3., 4. in 6. točki dnevnega reda 2.
skupščine delničarjev Fotone, d.d., sklicane za 28. 1. 1999, ki jih je vložil Cap-Invest,
d.o.o., Ljubljana, v imenu delničarjev Kompas sklad 1 PID, d.d., Ljubljana, Kompas
sklad 2 PID, d.d., Ljubljana in Kompas sklad
4 PID, d.d., Ljubljana.
Nasprotni predlog k 3. točki.
Predlog sklepa: predlog sklepa je enak
predlogu uprave, razen da se črta tretja alinea, ki govori o odločanju, o zmanjšanju in
povečanju osnovnega kapitala.
Obrazložitev: ni pričakovati, da bi se delničarji na skupščini odpovedali temeljni pravici, odločanju o kapitalu družbe, zato predlog uprave na skupščini najverjetneje ne bo
sprejet.
Mnenje uprave: uprava družbe ne podpira nasprotnega predloga, ker je mnenja,
da predlog Cap-Investa ne omogoča izvedbe programa prestrukturiranja podjetja.
Nasprotni predlog k 4. točki.
Predlog sklepa: predlog sklepa je enak
predlogu uprave, z naslednjimi spremembami:
a) Točka a predloga sklepa uprave se
črta.
b) Točka b predloga uprave postane točka a. Njen prvi odstavek se glasi: Osnovni
kapital družbe v znesku 970,905.000 SIT
se poveča za 325,190.000 SIT, tako da po
izvršenem povečanju znaša 1.296,095.000
SIT. Za znesek osnovnega kapitala izda
družba 65,038 navadnih imenskih delnic
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druge izdaje z nominalno vrednostjo 5.000
SIT. Emisijska cena delnic je 8.000 SIT.
V nadaljnjih odstavkih predloga uprave
se število dodeljenih delnic prilagodi predlaganemu emisijskemu znesku delnice.
Obrazložitev: iz poslovnih in računovodskih podatkov družbe sledi, da so obveznosti družbe v bilanci precenjene najmanj za
znesek 3.000,000.000 SIT. Nasprotni
predlog bolj realno kot predlog uprave upošteva dejansko vrednost kapitala družbe.
Mnenje uprave: na podlagi mnenja revizorjev uprava družbe ugotavlja, da za nobeno od
obveznosti Fotone, d.d., ne obstajajo razlogi
ali podlage za njihovo odpravo ali zmanjšanje,
zato nasprotnega predloga ne podpira.
Nasprotni predlogi k 6. točki.
Predlog sklepa: predlog sklepa je enak
predlogu uprave, z naslednjimi spremembami:
Prvi odstavek se glasi: osnovni kapital družbe v znesku 1.296,095.000 SIT se poveča
za 437,500.000 SIT, tako da po izvršenem
povečanju znaša 1.733,595.000 SIT. Za znesek povečanja osnovnega kapitala izda družba 87.500 navadnih imenskih delnic tretje
izdaje z nominalno vrednostjo 5.000 SIT. Emisijska cena delnic je 8.000 SIT.
V drugem odstavku predloga uprave se
številka 175.000 nadomesti s številko
87.500.
Obrazložitev: enaka kot pri 4. točki.
Mnenje uprave: uprava družbe ne podpira nasprotnega predloga, ker je mnenja,
da predlog Cap-Investa ne omogoča izvedbe programa prestrukturiranja podjetja.
Fotona, d.d., Ljubljana
predsednik uprave družbe

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Št. 5/99
Ob-238
Ime javnega glasila: Obrtnik.
Izdajatelj: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana.
Člani upravnega odbora OZS: Stanislav
Kramberger, Štefan Grosar, Anton Kampuš,
Darko Hlupič, Ignac Rajh, Franci Ažman,
Ivan Krajnc, Martin Bajuk, Miroslav Klun,
Franc Benda, Nace Šteferl, Dare Stojan,
Štefan Pavlinjek, Darja Babšek, Cvetko Faganelj, Ivan Molan, Anton Filipič.
Člani nadzornega odbora OZS: Alenka
Jež, Ivica Glušič, Matevž Benedičič, Maks
Resnik, Vlado Mandič.
Viri financiranja: članarina članov Obrtne
zbornice Slovenije, druga sredstva.
Ob-239
Ime programa: TV Železniki.
Večinski lastnik: Avac, d.o.o., Na plavžu
20, 4228 Železniki.
Direktor podjetja: Reya Jože.
Viri financiranja: letna dotacija občine
(212.000 SIT) in EPP.

Ob-271
Samostojni podjetnik, Jožica Sepohar
Žnidar, Komenda, Kranjska pot 5, preklicuje priglasitveni list izdan od Ministrstva za
finance, Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik, pod opr. št. 150546/94, z dne 30. 11. 1994.

Razne objave
As Domžale, Ljubljanska 1, Domžale,
preklicuje izjavo o ustreznosti vozila in potrdilo za registracijo, model CBR 900 RR, št.
okvirja JH2C33A4WM205531, št. motorja
SC33E-2212239, leto izdelave 1998.
s-2031
Askot, Arbajterjeva 7, Ptuj, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z vsebinoASKOT d.o.o., Arbajterjeva 7, 62250 Ptuj,
3 tel. (062) 771-358. m-2714
Berisha Nysret, Lendavska 6, Murska
Sobota, preklicuje reprezentativno obrtno
dovolenje in odločbo o obrtnem dovolenju,
št. 000281/0358/00-46/1995. p-2019
Bjeković Ksenija, Framska 4, Maribor,
preklicuje
priglasitveni
list,
št.
064/0937/94. m-2825
Čebašek Emilija, Medno 65, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
napisom EMILIJA ČEBAŠEK univ. dipl.inž
arh. 0121 IZS A-0584. s-2089
DESPERADO d.o.o., Rožna ul. 3, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike,
z vsebino DESPERADO D.O.O., ROŽNA
UL. 3, 1000 LJULBJANA. s-2097
Dinec Vida, Čatež 2, Velika Loka, preklicuje
priglasitveni
list,
opr.
št.
057-0306/94. s-2014
Drožina Igor s.p., Ob gozdu 12, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-4547/96, izdan leta 1996. m-2757
Goršek Jurij s.p., Gotovlje 71/c, Žalec,
preklicuje štampiljko z napisom G in J organizacijske in svetovalne storitve trgovina na
debelo v tranzitu Goršek Jurij s.p. Gotovlje
717C
3310
Žalec
Tel.063/715-752,mob.0609/651-901.
g-2460
Gospodarič Aleš s.p., Goriška 6, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064/2108/94. m-2794
Hlade Henrik, Zg. Selnica 3a, Selnica
ob Dravi, preklicuje priglasitveni list,opr. št.
068/0237 1994. m-2720
Jančič Slavko, Nikova 9/I, Lenart, preklicuje
obrtno
dovolenje,
št.
019893/0498/00-31/1995, izdano 6. 3.
1995. m-2723
Jančič Slavko, Nikova 9/I, Lenart, preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju,
št.019893/0498/00-31/1995, izdano 6.
3. 1995. m-2722
Kerec Rudolf, Koroška ul. 32, Murska
Sobota, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 361497/96 z dne 11.9.1996.
p-2018
Krištof Janez, Regentova cesta 71, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
27-1488/94, izdano 14. 12. 1994.
s-2291
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Lukaček Danijel s.p., Gradišče nad Pijavo Gorico 178, Škofljica, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z vsebino SERVIS
IN MONTAŽA KLIMA NAPRAV, Lukaček Danijel s.p., Gradišče nad Pijavo Gorico 178,
Škofljica. s-2262
MMS d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana, uradno potrdilo za reg. vozila, izdala Carinarnica Ljubljana, vozilo Mazda 323, št. šasije
JMZBJ14L201126660, ocarinjeno po deklaraciji št. 43650, dne 21. 12. 1998. s-2213
Majcenič Jožef, Dornava 141, Dornava,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
064/2045/94. m-2833
Novak Romana, Čemšenik 1, Čemšenik, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
61-0537/97, izdan 1. 3. 1997. g-2145
Ogulin Anton, Bočka 5, Metlika, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 34019894,
izdan 31. 5. 1994. g-2406
Oražem Franc, Godič 68a, Stahovica,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0386/94, izdan 25. 5. 1994. s-2443
Papež Vladimira, Zlatoličej 86, Starše,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
064-0711/94. m-2740
Peternel Špela, Cankarjeva ul. 3, Kranj,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
18-1238/94, izdan 8. 12. 1994. g-2404
Planinsko društvo Žirovnica, Breznica 3,
Žirovnica, preklicuje štampiljko okrogle oblike, z vsebino PLANINSKO DRUŠTVO
ŽIROVNICA, 1, z oznako PZS v sredini.
g-2063
Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljubljana, preklicuje potrdilo za registracijo vozila
VW
Lupo
1.O,
št.
šasije
WVWZZZ6XZXWO24177, št. motorja AHT
006256, letnik 1998. s-2339
Potočnik Branko, Ul. svobode 4, Miklavž
na Dravskem pol, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 064-3981/95. m-2718
Povrtnina d.d., Tržaška c. 33, Maribor,
preklicuje licenco za vozilo reg. MB-67-53L,
št. 00967, vozilo je odjavljeno dne 14. 8.
1998. m-2765
Rems Lovro s.p., Kolodvorska 57, Črnomelj, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 015292/0090/00-15/1995,
izdano 6. 3. 1995 pri OZS. g-2408
Rener-Vales Karmen, Slap 4/a, Vipava,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
01-0385/94-5863265, izdan 1. 6. 1994.
g-2013
Rotar Andrej, Špelina 11, Maribor, preklicuje
priglasitveni
list,
opr.
št.
064-1903/94. m-2769
Samogy Marjan, Dolnja Počehova 14 a,
Pesnica, preklicuje obrtno dovolenje, št.
43587/0337/00-75/1995
z
dne
6.3.1995. m-2798
Samogy Marjan, Dolnja počehova 14 a,
Pesnica, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 065-0065/94 z dne 10.5.1994.
m-2797
Škrlec Janez, Letonjeva ul. 2, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-1084/94. m-2830
Tesnila Konečnik s.p., Gradiška 249,
Pesnica, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
065-0068/94, izdan 11. 5. 1994 pri Durs
Maribor. m-2739
Verko Dejan s.p., Kostanjevec 11, Zg.
Ložnica, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 50-1516/97. m-2837
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Zupančič Leander s.p., Markova 31,
Bertoki, Koper, preklicuje obrtno dovoljenje in odločbo št. 053480/01-27/1995,
izdano 9. 6. 1995. g-2144

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Belak Aleš, Deteljica 6, Tržič, potni
list št. BA 832868, izdala UE Tržič.
s-2256
Bezjak Vladimir, Tržec 43, Videm pri
Ptuju, potni list št. BA 264948, izdala UE
Ptuj. g-2225
Biberović Elvira, Ravne 15, Tržič, potni
list št. BA 802731, izdala UE Tržič.
p-2220
Bogataj Damijan, Srednja vas 24, Poljane, osebno izkaznico št. 109605.
s-2221
Boršič Milan, Župančičeva ul. 5, Rogaška Slatina, osebno izkaznico št.
100081. p-2002
Brglez Marija, Trnovska ul. 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46090. s-2222
Brovč Eva, Reboljeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 66667. s-2006
Bulovec Matej, Mlakarjeva ulica 47,
Šenčur, potni list št. BA 859322. s-2288
Cerar Anton, Slovenska 13, Maribor,
potni list št. AA 188264. p-2181
Cvirn Aleš, Horjul 217 A, Horjul, potni
list št. BA 247916. s-2274
Čučnik Milena, Detelova 4, Novo mesto, potni list št. AA 404166, izdala UE
Novo mesto. g-2058
Damjan Barbara, Strossmayerjeva 10,
Maribor, potni list št. BA 674398. p-2183
Dizdarevič Husein, Vojkova 17,
Ljubljana, potni list št. BA 289441, izdala
UE Ljubljana. s-4005
Donko Anton, Jareninski dol 48, Jarenina, potni list št. BA 419122, izdala UE
Pesnica. m-2760
Dorn Roman, B. Kidriča 8, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 044313, izdaloMNZ Ljubljana. s-2143
Gajšek Robert, Zgornja Hudinja 22,
Celje, potni list št. AA 237093. s-2346
Gavrilović Goran, Ob spomeniku 14,
Koper, maloobmejno prepustnico št. AI
60646, izdala UE Koper. g-2231
Gavrilović Goran, Ob spomeniku 14,
Koper, potni list št. BA 760426, izdala UE
Koper. g-2232
Germ Dejan, Cesta I maja 67, Kranj,
potni list št. BA 277238. s-2276
Grabnar Boštjan, Bezenškova 29, Ljubljana, potni list št. AA 876112. s-2207
Grabnar Helena, Trubarjeva c. 9, Ljubljana, potni list, št. AA 456848, izdala UE
Ljubljana. s-2329
Grabnar Helena, Trubarjeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico št. 107249. s-2331

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gruev Marta, Vojkova 85, Ljubljana,
potni list št. BA 67401. s-2209
Grum Štafanija, Ižanska cesta 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 58517.
s-2208
Gustinčič Jožica, Dolarjeva 5, Maribor,
osebno izkaznico št. 124403. p-2219
Handanović Edis, Beblerjev trg 6, Ljubljana, potni list št. BA 663746. s-2369
Hojnik Davor, Požeg 1, Rače, potni list
št. BA 283722. p-2182
Hren Zvonko, Francetova 25, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 192875, izdala
UE Slovenj Gradec. g-2280
Hudovernik Andrej, Cesta talcev 9, Velenje, potni list št. AA 621936, izdala UE
Velenje. p-2248
Imeri Aleš, Staretova 14, Ljubljana, potni list št. AA 678738, izdala UE Ljubljana.
s-2341
Jolić Ljubica, Ulica Luke Svetca 5, Litija, potni list št. BA 507442. s-2162
Jolić Suzana, Ulica Luke Svetca 5, Litija, potni list št. BA 549426. s-2164
Jurečič Barbara, Gobrje 75, Dobrova,
potni list št. BA 680891. s-2473
Jurič Slavko, Zlato polje 3, Kranj, potni list št. BA 594749, izdala UE Kranj.
s-2434
Kaver Rok, Za spomenikom 1, Solkan,
Nova Gorica, potni list št. BA 330494, izdala UE Nova Gorica. g-2361
Kidrič Branko, Prvomajska 20 a, Šmarje pri Jelšah, potni list št. BA 426016.
p-2012
Kneževič Marinko, Novosadska 4, Ljubljana, potni list št. BA 876879. s-2474
Kožuh Andrej, Gubčeva 7, Kranj, osebno izkaznico št. 94349. g-2326
Kocjančič Vladimir, Kocjančičeva 10,
Ankaran, potni list št. BA 233228, izdala
UE Koper. g-2463
Kogovšek Vinko, Pregarje 38, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 166041. s-2342
Kolačkova Tatjana, Glinškova pl. 4,
Ljubljana, potni list št. AA 274043, izdala
EU Ljubljana. s-2125
Komar-Žiberna Snežna, Vojkova 10,
Ljubljana, potni list št. BA 664566, izdala
UE Ljubljana. s-4003.
Komatar Ana, Finžarjeva ul. 14, Lesce,
potni list št. AA 322196, izdala UE Radovljica. g-2215
Konda Ana, Zelena pot 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 55124. s-2267
Kopčič Mariusz, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list št. BA 637795. s-2271
Koren Nedjan, Šmarje 126, Šmarje,
potni list št. AA 352295. g-2457
Korošec Jerica, Kobilje 31, Dobrovnik,
potni list št. BA 691021. p-2011
Kovač Zdenka, Mestni trg 15, Slovenske Konjice, preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št. 80/98. p-2020
Košir Viljem, Podvizova 5, Medvode,
potni list št. BA 172176, izdala UE Ljubljana. s-2296
Kragelj Branimir, Ul. Bratov Hvalič 131,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št.
AI 139251, izdala UE Nova Gorica.
g-2056

Križanič Rudolf, Prešernova c. 33,
Domžale, potni list št. AA 606796. s-2057
Kuhelj Aleš, Martinova pot 21, Ljubljana, potni list št. AA 590990. s-2283
Kumar Štefanija, Vojkovo nabrežje 15,
Koper, maloobmejno prepustnico št. AI
102525, izdala UE Koper. g-2216
Kumše Peter, Želimlje 41, Škofljica,
potni list št. BA 472301. s-2198
Kvas Ocvirk Barbara, Ul. Florjana Pohlina 2, Žalec, potni list št. BA 768326, izdala UE Žalec. p-2243
Lah Marica, C. Cirila Kosmača 15, Ljubljana, potni list št. AA 712845, izdala UE
Ljubljana. s-2103
Lah Vera, Šikole 31a, Pragersko, potni
list št. BA 694034, izdala UE Ptuj. g-2362
Lampe Jure, Gašperšičeva 8, Ljubljana, potni list št. BA 707170. s-2353
Lavrič Ludvik, Umekova 7, Domžale,
potni list št. AA 961801, izdala UE Domžale. s-2030
Leben Vitomir, Belokranjska 10, Ljubljana, potni list št. AA 770873, izdala UE
Ljubljana. s-2226
Lješkovič Velimir, Nazarjeva 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 27425. g-2415
Lovšin Jana, Gornje Lepovče 17, Ribnica, osebno izkaznico št. 101894. s-2117
Lovšin Marjan, Mokrška 4, Ljubljana,
potni list št. AA 933787. s-2402
Lukač Aleš, Cesta 15. aprila 33, Kisovec, potni list št. AA 494623, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-2029
Mažgon Samo, Plavje 13, Škofije, maloobmejno prepustnico št. AI 23617, izdala UE Koper. g-2062
Melan Marjeta, Žabče 44, Tolmin,
osebno izkaznico št. 30102. g-2462
Milković Ante, Petrovičeva 13, Ljubljana, potni list št. AA 715328. s-2039
Mlekuž Rene, Partizanska 49, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 582523, izdala UE Slovenska Bistrica. p-2025
Mlekuš Peter, Meljski dol 25, Maribor,
potni list št. AA 571528, izdala UE Maribor. p-2242
Naglič Dušan, Fara 4a, Vas, potni list
št. BA 451793, izdala UE Kočevje. g-2223
Nikolić Marijana, Pot na Lavo 9 B, Celje, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 86/98. p-2021
Ninić Branka, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 110371. s-2203
Pangerc Franko, Gradišče 22, Ajdovščina, potni list št. AA 031132. g-2447
Pavuna Milena, Mihalovec 70, Dobova,
potni list št. AA 882827, izdala UE Brežice. p-2238
Pavšič Dejan, Gregorčičeva ul. 18, Tolmin, potni list št. AA 633792, izdala UE
Tolmin. g-2356
Petecin Dejan, Brodarjeva ul. 28, Celje, potni list št. BA 595985, izdala UE
Celje. p-2226
Petek Tepina Damjana, Križ 59 c, Komenda, osebno izkaznico, št. 68377.
s-2289
Podergajs Vilibald, Zg. Pristava 10,
Slovenske Konjice, potni list št. AA
68371. p-2014

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pogačnik Eva, Žiganja vas 60a, Tržič,
potni list št. AA 727727, izdala UE Tržič.
p-2199
Polner Rudi, Žični prehod 5, Maribor,
potni list št. BA 161766. p-2184
Počivalšek Sonja, Ul. Moša Pijade 6,
Maribor, osebno izkaznico št. 146127.
p-2241
Preradović Snežana, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj, potni list št. BA 431724.
p-2186
Preradović Vesna, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj, potni list št. BA 525970.
p-2187
Primar Andreja, Pot v Zeleni gaj 55,
Ljubljana, potni list št. BA 617095. s-2205
Pukšič Alojzija, Ljubljanska c. 94 c, Maribor, potni list št. AA 651318. p-2210
Rahne Stanislav, Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, potni list št. BA 859742, izdala UE Kranj. s-2433
Ramadani Donika, Krivec 32, Ljubljana, potni list št. BA 415445. s-2379
Rožac Marija, Rakitovec 4, Črni kal, maloobmejno prepustnico št. AI 39194, izdala UE Koper. g-2230
Rokvić Pero, Cankarjeva 42, Nova Gorica, potni list št. BA 259336, izdala UE
Nova Gorica. g-2227
Salkić Šemsa, Vojkova 73, Ljubljana,
potni list št. AA 675029. s-2387
Semolič Aleš, Cesta vstaje 78, Ljubljana, potni list št. BA 377447, izdala UE
Ljubljana. s-2024
Semolič Branko, Cesta vstaje 78, Ljubljana, potni list št. AA 534206, izdala UE
Ljubljana. s-2026
Semolič Sore Mirjam, Cesta vstaje 78,
Ljubljana, potni list št. AA 535547, izdala
UE Ljubljana. s-2027
Semolič Tina, Cesta vstaje 78, Ljubljana, potni list št. BA 377448, izdala UE
Ljubljana. s-2023
Sever Nada, Reška cesta 4, Kočevje,
potni list št. BA 243374, izdala UE Kočevje. s-2229
Sinčič Peter, Zdešarjeva cesta 10, Ljubljana, potni list št. AA 458585. s-2242
Smeh Saša, Ul. Kraljeva 2, Maribor,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 54/97, p-54042. p-2194
Stantič Neda, Ulica F. Baliča 30, Šempeter pri G., potni list št. AA 85357.
g-2278
Strel Marko, Študljanska c. 102, Domžale, potni list št. AA 711687, izdala UE
Domžale. s-2195
Strupar Rebeka, Krožna c. 8, Koper,
potni list št. AA 517628. s-2458
Stubelj Marko, Vilharjeva 30, Ajdovščina, potni list št. BA 825397, izdala UE
Ajdovščina. g-2359
Studenčnik Ivan, Trg 1a, Prevalje, potni
list št. BA 136943, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-2357
Suhadolčan Janez, Levarjeva 92, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 115180.
s-2349
Sulič Andrej, Prvačina 92, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 120939.
s-2468

Sveršina Petra, Stržovo 29, Mežica,
potni list št. BA 746777. g-2450
Svečko Tanja, Gozdarska c. 143, Mislinja, potni list št. AA 996221, izdala UE
Slovenj Gradec. g-2363
Šabjan Ladislav, Lendavske gorice 251,
Lendava, potni list št. AA 212977, izdala
UE Lendava. p-2246
Šamperl Janez, Zg. Partinje 99, Jurovski dol, potni list št. BA 535125, izdala UE
Lenart. g-2456
Šantej Pavla, Hribernikova 16, Ljubljana, potni list št. BA 43339. s-2025
Šauperl Mateja, Gornji trg 16, Lovrenc/Pohorje, potni list št. BA 416759,
izdala UE Ruše. p-2223
Šemrov Jožef, Jenkova ulica 20, Postojna, potni list št. AA 4428. p-2016
Šemrov Marjana, Jenkova ulica 20, Postojna, potni list št. AA 72489. p-2017
Šimonka Tanja, Kolodvorska ulica
12/A, Lendava, potni list št. AA 213965.
p-2015
Škarja Marija, Moravče pri Gabrovki 31,
Gabrovka, potni list št. BA 6439, izdala UE
Litija. s-2399
Špejtim Mustafa, Rakovniška 6a, Ljubljana, potni list št. BA 797646, izdala UE
Ljubljana. s-2395
Štanta Mitja, Miren 157, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 81397. g-2277
Todori Angela, Menardova ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 115175.
s-2212
Todorović Aco, Cesta na Vrtače 22, Velenje, potni list št. BA 236508, izdala UE
Velenje. p-2247
Tori Ljubomir, Pod topoli 1, Ljubljana,
potni list št. AA 145975, izdala UE Ljubljana. s-2437
Tosić Denis, Cesta bratov Milavcev
23, Brežice, potni list št. BA 572687.
S-2245
Ukmar Matjaž, Rašiška ul. 1, Ljubljana,
potni list št. AA 294729, izdala UE Ljubljana. s-2105
Urbas Franc, Martinjak 21 A, Cerknica,
potni list št. AA 942346. g-2455
Valas Tone, Hudourniška 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22433. s-2344
Vatovec Bogo, Rutarjeva 3, Tolmin,
osebno izkaznico št. 108811. g-2469
Veingerl Zlatko, Sarajevska 2, Maribor,
osebno izkaznico št. 94977. p-2240
Vidović Ljubomir, Keršičeva cesta 47,
Trbovlje, potni list št. BA 781391, izdala
UE Trbovlje. s-2045
Vinovrški Boris, Premančan 13, Ankaran, potni list št. AA 518885, izdala UE
Koper. g-2228
Vranešič Vesna, Partizanska c. 19 a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 127377.
s-2077
Vrhovšek Andreja, Zgornja Hudinja 22,
Celje, potni list št. AA 411012. s-2347
Vrzel Katarina, Vodole 24, Maribor, potni list št. BA 100226, izdala UE Maribor.
p-2225
Vrzel Vekoslav, Vodole 24, Maribor,
potni list št. BA 100225, izdala UE Maribor. p-2224
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Zgonik Damir, Branik 16, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 43628.
g-2451
Zgonik Damir, Branik 16, Branik, potni
list št. AA 354263. g-2454
Zgonik Maruška, Branik 16, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 6225.
s-2453
Zlatković Slavko, Kidričeva ul. 34/A,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 52455. s-2444
Zlatković Slavko, Kidričeva ul. 34 A, Nova Gorica, potni list št. BA 330292.
g-2445
Zupančič Aleš, Herbersteinova 16,
Ljubljana, potni list št. BA 520510, izdala
UE Ljubljana. s-2114
Zupančič Boris, Tkalska 39, Ljubljana,
potni list št. AA 829389, izdala UE Ljubljana. s-2130
Žejavac Betka, Bevkova 2, Grosuplje,
potni list št. BA 310658. s-2181
Ženko Maks, Koče 26, Postojna, potni
list št. AA 338293. p-2010
Žibert Omar, Mostec 45, Dobova, potni
list št. AA 367315, izdala UE Brežice.
p-2192

Druge listine
Ažman Melita, Cankarjeva ul. 17, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8429. g-2254
Aleksič Dragan, B. Greif 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 72943.
m-2777
Andjelić Jurij, Plešičeva ul. 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413916, reg. št. 38061, izdala UE Ljubljana. s-2116
Auguštin Bogdan, Stari log 20, Pregersko, indeks Srednje gradbene šole, smer
gradbeni tehnik, izdan leta 1985. m-2751
Auguštin Jožef, Vrtna 9, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 89258. m-2821
Avguštin Jožica, Ulica Milke Kerin 17,
Krško, 5 delnic Mercator banke, št.
00905135. g-2168
Babič Darko, Žolgarjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60380.
m-2778
Bajič Marko, Kreljeva 8, Koper, delovno knjižico. g-2318
Ban Robert, Kostanjek 25, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 14555.
p-2006
Banko Jožefa, Dragomelj 49, Domžale,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Tekstilne šole smer pletilstvo, izdani na ime Boljka Jožefa, leta 1969-1971. s-2071
Banko Sandi, Rečica ob Savinji 17/a, Rečica, spričevalo ŠCV Velenje, za poklicmonter električnih omrežij in inštalacij. p-2250
Barkovič Anton, Velika Dolina 34, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje.
p-2178
Bašič Dijana, Bavdkova ul. 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 014021.
s-2066
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Bec Mojca, Meškova 8, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6287.
p-2213
Bedrač Peter, Spolenakova 21, Ptuj,
potrdilo o varstvu pri delu pri SŠC Ptuj,
letnik 1996. m-2811
Belina Boris, Tbilisijska ulica 40, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1976. s-2452
Beriša Sejd, Dravska 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94930, izdano 14. 8. 1992 pri UE Maribor. m-2724
Beršnak Robi, Florjanska ulica 36, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.8937. p-2001
Blažinč Jože, Mihalovec 62, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7489,
izdala UE Brežice. p-2177
Blatnik Marjan, Ulica Franca Mlakarja
50, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole, izdano leta 1983. s-2163
Blaznik Oton, Beograjska 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7721.
m-2790
Bobik Marko, Čretnež 7, Stranice, delovno knjižico. . p-2013
Bobič Janez, Dol. Suhadol 3, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
11398, izdala Občina Novo mesto.
g-2304
Bogataj Ana, Pot v Bitnje 35, Kranj, vozovnico, št. 418404. g-2418
Bogataj Damijan, Srednja vas 24, Poljane, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št.23539, izdala UE Škofja Loka. s-2219
Bolle Majda, Branik 67, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22535, izdala UE Nova Gorica. g-2292
Brandsattter Alojzij, Gradišče pri Litiji 7
B, Litija, vozniško dovoljenje, BCEFGH, št.
S 1198804. s-2200
Bratun Mojca, Cilenškova 28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 318.
s-2126
Brdnik Nada, Visole 158, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6020. g-2305
Bremše Jan, Jakčeva 40, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7023.
s-2313
Brezigar Mateja, Mariborska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765349, št. reg. 197252. s-2206
Breznik Marijan, Ul. borcev 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100457, izdano 15. 10. 1993 pri UE Maribor. m-2756
Brečko Rajko, Pod gabri 7, Celje, diplomo Srednje tehniške šole v Celju, izdana leta 1984. p-2023
Brumec Jana, Martina Krpana 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39334. s-2374
Brumen Marko, Cesta ob ribniku 49,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103291. m-2832
Brumen Purkeljc Irena, Gosposvetska
19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 56207, izdano 12. 6. 1997 pri
UE Maribor. m-2770
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Bukovec Dominika, Breznina 31, Prevalje, spričevalo, št. 14/4-1994-24.
g-2166
Carli Aleša, Ul. Pohorskega bataljona
89, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 842427, reg. št. 163567,
izdala UE Ljubljana. s-2111
Cenc Mateja, Dupleška 104, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114096. m-2844
Cerjak Nejc, Trg prekomorskih brigad
8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole in potrdilo o uspehu za
4. letnik, izdano leta 1994 in 1997.
s-2391
Ciglenečki Jelka, Krempljeva 9, Ptuj,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1998. m-2736
Cimerman Andrej, Mota 75/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11201,izdala UE Ljutomer 2. 7. 1996.
g-2060
Cuder Saša, Cankarjeva 20, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 9715, izdalaFakulteta za družbene vede v Ljubljani.
s-2375
Cvelbar Judita, Vrtnarija 6a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9622,
izdala UE Vrhnika. s-2290
Cvelbar Mirko, Melence 15, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. 16310. p-2231
Cvetek Elizabeta, Ulica bratov Učakar
136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1266855, št. reg. 224952.
s-2350
Cvetko Danilo, Smetanova 40, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
36586. m-2803
Cvirn Iztok, Horjul 217a, Horjul, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2158. s-2237
Ćeman Šadija, Postojnska ulica 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7061. s-2384
Čarman Anton, Kokrica, Okornova 4,
Kranj, vozovnico, št. 510700, izdal Alpetour Škofja Loka, na ime Čarman Eva.
g-2192
Čas Ivan, I. Vrabiča 27, Velenje, spričevala poklicne šole. p-2234
Čehić Aleš, Ljubljanska ul. 88/b, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, izdano leta
1993. m-2712
Čelig Ivan, Zlogonje 96, Donja Višnica,
diplomo IKŠ v Mariboru, izdana leta 1980.
m-2831
Černe Marko, Cesta II grupe odredov
30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1029. s-2010
Černe Zvezda, Janševa 6, Maribor, indeks, št. 01059584 Pedagoške fakultete
v Ljubljani, izdano leta 1991. m-2787
Černej Janez, Volodjeva 19, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 19403, izdana
leta 1972. m-2741
Černivec Mihael, Bukovčeva ulica 20,
Domžale, spričevalo OŠ Josip Broz Tito.
s-2051
Černivec Mihael, Bukovčeva ulica 20,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske šole. s-2052

Čič Anton, Dolsko 19, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
850552, reg. št. 138705, izdala UE Ljubljana. s-2053
Čičmir-Vestič Luka, Ul. Ane Ziherlove
2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,št. 36860. s-2124
Čulk Primož, Zabukovica 100/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1102494. p-2191
Dajčman Dragica, Gradišnikova ulica
22, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1181118, izdala UE Ljubljana.
s-2140
Dežman Alojz, Polička vas 26b, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34016, izdano 22. 4. 1994 pri UE Pesnica. m-2730
Debevec Edi, Dol pri Borovnici 58a,
Borovnica, diplomo o končani Srednji strojni šoli, izdana leta 1988. s-2343
Deisinger Veronika, Rožna dolina c. I
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 972004, št. reg. 82168.
s-2044
Della Pietra Karl, Pajkova 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
62565. m-2791
Demec Ludvik, Log 17, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, št. S 39155, izdala
SO Jesenice. g-2312
Dešman Jožica, Planina 14, Ljubno ob
Savinji, indeks, št. 61132414 Pedagoške
fakultete v Mariboru. m-2818
Djukič Marko, Pečinska ulica 49, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12756. s-2407
Dobre Marija, Sorška 24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
47369,izdala UE Kranj. g-2258
Dolenc Luka, Nade Ovčakove 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8523. s-2472
Dolinšek Vladimir, Mali vrh pri Šmarju
82, Šmarje Sap, potrdilo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole, izdano leta
1978. s-2151
Doneski Robert, Dol 11a, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 3127.
s-2332
Dragan Milan, Nova vas 23/a, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št.2899. g-2157
Dremelj Biserka, Brilejeva ul. 1, Ljubljana, letno spričevalo 1. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1978 na ime Štular Biserka. s-2279
Drnovšček Jolanda, Krasno 1, Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-2419
Drolc Janja, Količevo 50, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701095,
reg. št. 11686, izdala UE Domžale.
s-2100
Družovec Ernest, Knafelčeva 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5542. m-2829
Edelbeher Dejan, Ul. Staneta Severja
12, Maribor, spričevalo 1.2.in 3. letnikaSrednje prometne šole v Mariboru, šolsko
leto 95/96, 93/94. m-2781
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Eigner Vasja, Selniška c. 6, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 407, izdano 15. 2. 1995, velja do 20. 11. 2001
m-2737
Elezovič Karmen, Zaloška c. 184, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6086. s-2184
Erdeljc Kristijan, Zakotnikova 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27518. s-2234
Erjavec Andreja, Tlake 20, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15901,
izdala UE Grosuplje. s-2040
Erzetič Igor, Gradnikova 22, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. B. g-2154
Fegic Božidar, Cesta VII 8, Grič, Ribnica, indeks Srednješolskega centra PTT
Ljubljana. s-2371
Felicijan Iztok, Šmarčna 4, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9508. p-2201
Ferenc Jelka, Benedikt v Slov. Goricah, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2434. m-2782
Ferlež Roman, Karla Volka 3, Štore,
dvižni listek, št. 3696 pri urarju Trglavčniku Celje. m-2840
Ferš Marta, Ul. Staneta Severja 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2887, izdano 17. 8. 1992 pri UE Maribor.
m-2743
Filipović Dejan, Malovaška ulica 34,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 1104808, reg. št. 207535, izdala UE Ljubljana. s-2366
Fister Alojz, Ižanska cesta 212, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1044314, reg. št. 26669, izdala UE Ljubljana. s-2086
Florjančič Dragica, Gorenje Karteljevo
10b, Novo mesto, spričevalo 1., 2., 3. in
4. letnika Srednje tekstilne in obutvene šole v Kranju, izdana na ime Kramar Dragica.
s-2333
Frangež Peter, Zidanškova ul. 8, Pragersko, delovno knjižico, reg. št. 5908,
ser. št. 0274713, izdana 29. 6. 1994.
m-2748
Frankovič Vida, Ljubljanska c. 27, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.26846. p-2217
Fras Slavko, Zg. Poršič 117a, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
7188, izdano 24. 4. 1996 pri UE Lenart.
m-2744
Fridauer Ignac, Mejna ul. 57, Maribor,
spričevalo za viličariste, št. 38/88, šolsko
leto 88/89. m-2817
Gabrovič Zoran, Vrbanska 14b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3256, izdano 27. 12. 1993 pri UE Maribor. m-2711
Ganziti Majda, Čopova 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6203, izdano 8. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-2731
Genorija Branka, Metnaj 7, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Grosuplje. s-2264
Gerželj Evgen, Dolenja vas 46, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9828, izdala UE Sežana. g-2158

Glumac Ana, Vurnikova 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32660.
s-2127
Golenko Ivan, Veščica 99, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4170,
izdala UE Ljutomer. g-2307
Gostečnik Lučka, Rečica, Rečica, spričevalo OŠ Petrovče. p-2189
Govejšek Andraž, Dolenja vas 47, Polhov Gradec, dijaško mesečno vozovnico,
št.287-kombinirana. s-22143
Gradišar Gašper, Sp. Duplje 14, Duplje, Alpetourovo vozovnico, št. 418658.
g-2247
Grandl Zlatko, Šeronova 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 28029,
izdala UE Nova Gorica. g-2257
Graovac Dragan, Ul. Bratov Greifov 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 34948, izdano 25. 7. 1996 v Mariboru. m-2732
Grebenjak Andrej, Ul. Petra Skalarja 6,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. GH.
g-2173
Gregorič Tjaša, Triglavska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 1105450, št. reg. 139966.
s-2370
Grill Sonja, Regrča vas 55, Novo mesto, delovno knjižico, re. št. 23066, izdana 29.6.1979. g-2317
Gričnik Hinko, Kovaška cesta 23, Lovrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 3508. p-2126
Grom Petra Alenka, Petrovičeva ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189002, št. reg. 177437.
s-2061
Gruden Elizabeta, Vrhovci, C. XXXII/3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926294, reg. št. 175160, izdala UE
Ljubljana. s-2132
Hažić Irena, C. Františka Foita 10, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26067. p-2216
Habjan Jernej, Koširjeva cesta 14,
Škofja Loka, Alpetourovo vozovnico, št.
431313. s-2300
Habjan Marija, Studenec 23, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5029, izdala UE Grosuplje. s-2285
Hadžiomerović Majda, Ul. bratov Greifov 34, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 104215, izdano 21. 12.
1994 pri SO Maribor. m-2745
Hairlahović Hazim, Drapšinova 5a, Celje, vozniško dovoljenje, št. 29561, izdala
UE Celje. p-2236
Hajdarevič Edin, Delakova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35073.
s-2263
Hajdinac Igor, Pod Pohorjem 3, Maribor, potrdilo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1995.
m-2713
Hajrulahovič Aldijana, Promožičeva 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38301. s-2107
Handanović Jasmina, Novosadska 14,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23399. s-2095
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Hedžet Brigita, Bučkovci 73/a, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10763, izdala UE Ljutomer. g-2308
Hercog Gordana, Selnica ob Muri 128,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5121, izdano 4. 6. 1993 pri UE Pesnica.
m-2727
Hladnik Davorin, Podkraj 110, Col, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
784341. g-2420
Hladnik Gabrijela, Spodnja Kanomlja
26b, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1269293, reg. št. 10661, izdala UE
Idrija. p-2227
Hlebec Urška, Mislejeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
867075, št. reg. 12331. s-2348
Hochstatter Franc, Ul. ob kanalu 14,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
03186. g-2180
Holobar Manja, Sv. Lovrenc 12, Prebold, diplomo, izdana na ime Herodež Manja. g-2416
Horvat Dragica, Ulica ob progi 55, Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
53890, izdana dne 31.7.1986. g-2315
Horvat Dragica, Ulica ob progi 53, Murska Sobota, zaključno spričevalo SDEŠ
Murska Sobota, šolsko leto 1985/86.
g-2322
Horvat Dušan, Tavčarjeva 14, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za dimnikarje, poklic dimnikar, št. 25-81, izdano
7. 9. 1981. g-2016
Horvat Metka, Petanjci 68/d, Tišina,
vozniško dovoljenje, 32864. g-2306
Horvat Milan, Trg Komandanta Staneta
6, Ljubljana, delovno knjižico. s-2293
Hočevar Damjan, Gradišče nad Pijavo
Gorico 213, Ljubljana, delovno knjižico.
s-2118
Hribar Martina, Zaloška 76, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 90753.
s-2390
Hrovat Alojzij, Ambrus 17, Zagradec,
spričevalo 8. razreda OŠ Stična, izdano
leta 1972. s-2183
Huskić Amir, Cesta revolucije 2/f, Jesenice, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu SAŠ Kranj. g-2135
Ilešič Vladimir, Volkmerjeva 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17750, izdano v Ptuju. m-2738
Intihar Branko, Prisojna 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22285, izdano 24. 2. 1993, izdala UE
Maribor. m-2717
Ivanič Štefan, Dolnji Slaveči 7, Grad,
vozniško dovoljenje, št. 34386. g-2417
Ivankovič Željko, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 12621, izdala UE Ravne na Koroškem. g-2150
Ivanović Marko, Stari trg 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1213630, reg. št. 221572, izdala UE Ljubljana. s-2133
Ivanuša Irena, Bognarjeva pot 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233809, reg. št. 177411, izdala UE Ljubljana. s-2386
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Ivančič Uroš, Dušana Kvedra 5/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25204. p-2214
Ivković Slađana, Grafenauerjeva ulica
41, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Administrativne šole, izdana leta 1993 in
1994. s-2425
Jagodic Igor, Lahovče 81, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
641754, št. reg. 30738, izdala UE Kranj.
s-2218
Jagodic Irena, Cikana 23, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19773,izdala UE Grosuplje. s-2372
Jakoš Srečko, Gradišče nad Pijavo gorico 162, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 90541, reg. št. 120313,
izdala UE Ljubljana. s-2109
Jakša Denis, Semič 12, Semič, vozniško dovoljenje. p-2024
Jamšek Miloš, Lavričeva 40, Ajdovščina, zaključno spričevalo EGŠC Poklicne
kovinarske šole Nova Gorica, št. 1050/68
z dne 4. 9.1968. g-2177
Jamšek Tjaša, Steletova 5, Kamnik, delovno knjižico. g-2175
Japundža Ranko, Ul. Janeza Puharja 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475067, reg. št. 29526, izdala UE Kranj.
g-2019
Jelovina Mladen, Strossmayerjeva 15,
Maribor, zaključno spričevalo, poklic mesar, št. 560, izdano leta 1973. m-2726
Jerebič Aleš, Petrovičeva ulica 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36974. s-2286
Jerman Matej, Repnje 30 B, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
480122, št. reg. 158590. s-2459
Jerman Roman, Ertlova 2a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80832,
izdano 2. 3. 1984 pri SO Maribor.
m-2768
Jernejec Nike Vesna, Velebitska ul. 21,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23294. s-2210
Jolič Goran, Gor. Ložine 14, Stara cerkev, vozniško dovoljenje, št. 10076, izdala UE Kočevje. g-2252
Jukičić Josip, Jušići 93 a, Bosna in Hercegovina, diplomo Srednje kovinarske šole v Mariboru, letnik 1990. m-2809
Kajin Frančiška, Rezijanska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688587, reg. št. 79926, izdala UE
Ljubljana. s-2464
Kalan Tomaž, Krivec 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 585959,
št. reg. 116375. s-2448
Kambič Budkovič Mojca, Drulovka
17/a, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1308238, reg. št.
37294, izdala UE Kranj. s-2079
Kamenik Jože, Frajham 82, Šmartno na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH,št. 18379. m-2813
Kamenšek Olga, Omersova 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21464.
s-2378
Kancler Petra, Stara ul. 26, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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91297, izdano 23. 8. 1994 pri UE Maribor. m-2759
Karlatec Darinka, Cigaletova ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2142
Karlica Mika, Prištinska 18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37653.
s-2055
Kavčič Ana, Bernikova ulica 11, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732413, št. reg. 55104. s-2139
Kerhe Zvezdana, Strma ul. 8, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
56487. m-2839
Kert Zoran, Bolfenška 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 29061.
m-2804
Kivec Katica, Smetanova 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99845.
m-2788
Klarica Mladenka, C. na Markovec
19/8, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št.23452, izdala UE Koper. g-2169
Klemenak Borut, Zg. Pirniče 44a, Ljubljana, indeks št. 81535499, izdala Ekonomska poslovna fakulteta Maribor leta
1998. s-2070
Klemenc Samo, Pokopališka pot 10,
Naklo, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BCEGH, št. S 1122788, reg. št. 42090.
g-2034
Klepec Katja, Krivec 98, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33551.
s-2354
Klethofer Peter, Pajkova 29, Maribor,
zaključno spričevalo Šolskega centra smer krojač. m-2802
Kljun Tanja, Ručigajeva ul. 28, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 868.
s-2106
Kmet Miloš, Linhartova 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7086.
s-2461
Knaus Andrej, Pokopališka ul. 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika VI: gimnazije Ljubljana-Moste, izdano
3. 9. 1970 v Ljubljani. s-2108
Kožuh Andrej, Gubčeva 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 360853,
reg. št. 42358, izdala UE Kranj. g-2311
Kobe Vid, Rimska 7, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 11459. s-2401
Kocjan Ana-Marija, Ziherlova ul. 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885020, reg. št. 77117, izdala UE Ljubljana. s-2048
Koderman Vesna, Ježa 95, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7343.
s-2121
Kolar Viljem, Žibertova ulica 27, Ljubljana, delovno knjižico. s-2261
Kološa Slava, Ribčev vaz 16, Bohinjsko
jezero, Alpetourovo vozovnico na relaciji
Ribčev laz - Bohinjska Bistrica. g-2301
Kondič Stojan, Sr. Ripje 74, Duplje, diplomo. g-2336
Koniček Branko, Goriška 20, Maribor,
zaključno spričevalo SKŠ v Mariboru.
m-2735
Kores Srečko, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1010819, št. reg. 104414. s-2241

Korez Marija, Stanetinci 45, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7567, izdano 5. 2. 1992 pri UE Lenart.
m-2747
Kovač Božidar-Darko, Praprotnikova ulica 7, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Avtoličarske šole, izdal Gradbeni šolski
center Maribor, izdani leta 1967 in 1968.
s-2083
Kovačevič Armin, Trebinjska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 44477, št. reg. 181395. s-2012
Kovačič Mitja, Ljubljanska c. 83, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14748, izdala UE Grosuplje. s-2064
Kovčan Darko, Čolnišče 23Colnišče,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 867864, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-2237
Kozel Ivan, Vena Pilona 12, Koper, vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št. 40519.
g-2159
Košar Anton, Bučečovci 6, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 6258, izdala UE Ljutomer.
g-2153
Koščak Marija, Pod gozdom cesta VI
34, Grosuplje, spričevaloo zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1967, na ime Skubic Marija. s2449
Kočevar Urška, Stari trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38057.
s-2129
Krže Luka, Idriska 10, Vrhnika, vozno
karto za relacijo Vrhnika-Ljubljana,
št.2453, izdal LPP. s-2102
Krajcer Andrej, Zg. Dolič 47, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12493,
izdala UE Slovenj Gradec. g-2149
Krajnc Darko, Bizjanova ul. 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12733.
s-2112
Krajnc Viktor, Rifengozd 26/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, izdalaUE Laško. p-2198
Kralj Vladimir, Ul. Heroja Lacka 63, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1970, izdano 4. 12. 1992 pri UE Lenart. p-2057
Kramer Matej, Ruške c. 95, Bistrica ob
Dravi, spričevalo II. letnika SERŠ, izdano
leta 1998. m-2734
Kraner Srečko, Jelenče 3 b, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
1922. m-2783
Kravanja Tomaž, Cesta na Urh 37, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17501. s-2002
Kraševec Frančišek, Marof 20, Mirna
peč, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18156, izdala UE Novo mesto. g-2148
Krašovec Nanika, Ziherlova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 734419, reg. št. 127311, izdala UE
Ljubljana. s-2294
Križ Jože, Rožna 34, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 10377, izdala UE
Kočevje. g-2364
Krnjič Marko, Luke Kruniča 33, Miklavž
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 113364. m-2805
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Krušič Jakob, Dobrina 43 A, Žetale, delovno knjižico, izdala UE Ptuj. g-2320
Krušič Urša, Škapinova 4, Celje, indeks
EPF MB, št. 81501795. p-2008
Kužnik Bronislava, Pot na Polšco 56,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.7056. p-2232
Kuhelj Milan, Martina Krpana 26, Ljubljana, delovno knjižico. s-2412
Kukovec Jožef, Krivi vrh 2, Sveta Ana v
Slov.
goric,
vozniško
dovoljenje,
kat.BCFGHE, št. 3267. m-2784
Kukovec Radoslav, Sladki vrh 5, Sladki
vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene poklicne šole za poklic teracer, izdano leta 1977 v Mariboru. m-2761
Kukovičič Jožef, Čevljarska 5, Orehova
vas, zaključno spričevalo Živilske poklicne
šole, poklic pek, izdano leta 1964 v Mariboru. m-2771
Kunaver Viktorija, Zaboršt pri Dolu 1 A,
Ljubljana, spričevalo 1.2.3.4. letnika in maturiteno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani. s-2270
Kuper Inge, Česnikova 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11343.
s-2009
Kšela Premik Tina, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733401, št. reg. 168878. s-2202
Lah Ana, Tbilisijska ul. 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929519, reg. št. 197972, izdala UE Ljubljana. s-2295
Lampreht Darko, Zadružna pot 11, Lovrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3944. m-2773
Lamut Peter, Krivec 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3059.
s-2081
Lapornik Igor, Opekarna 11a, Trbovlje,
zaključni izpit in spričevalo 3. letnika Centra strokovnih šol Zagorje. s-2011
Laubič Majda, Laze 18, Dramlje, zaključno spričevalo Poklicne gostinske šole
Celje - natakar, izdano leta 1983. m-2719
Lebar Slavko, Lesjkova 48 a, Maribor,
vozniško dovoljenje za čoln, št. 02/13
725/91-89. m-2785
Lebič Mojca, Opekarniška 8/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044593, izdala UE Žalec. p-2202
Lekič Jovo, Dupleška 136, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BH, št. 1010019.
m-2775
Lenič Damir, Borova vas 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109228, izdala UE Maribor. m-2845
Levičnik Tomaž, Vojkova cesta 50, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje elektrotehnične šole, izdano leta 1982. s-2008
Lipoglavšek Jolanda, Milana Kosa 3,
Radeče, spričevalo Upravno administrativnešole Celje, šolsko leto 77/78. g-2324
Loboda Olga, Reteče 64, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano 20. 4.
1990. s-2397
Lorenčič Dejan, Stara 20, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 37672.
g-2182

Lukaček Snežana, Gradišče nad Pijavo
gorico 178, Škofljica, delovno knjižico.
s-2259
Lunar Zlatko, Prečna pot 8, Grosuplje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje strojne šole, izdana za šolska leta 1990/91,
1991/92 in 1992/93 na ime Malinič
Zlatko. s-2037
Majcen Irena, Draženska cesta 9, Ptuj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20546.
s-2388
Majcenović Karolina, Nikova ul. 3, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3614. m-2816
Majdak Alenka, Cesta III, št. 27, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27528. p-2211
Majer Nataša, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114890. m-2779
Mak Stanko, Vodole 3b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3786,
izdano 30. 4. 1992 pri UE Maribor.
m-2758
Makek Damjan, Kešetovo 4, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 11871,
izdala UE Trbovlje. g-2253
Malašič Andrej, Pivola 19, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10504.
m-2796
Malačič Štefan, Murski črnci 46, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 11368, izdala
UE Murska Sobota. p-2235
Malek Čerič Malita, Štantetova 20, Maribor, indeks, št. 80007285 EPF Maribor.
m-2822
Malek Čerič Melita, Štantetova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.67428. m-2823
Malinič Tina, Maroltova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1077118, št. reg. 211105. s-2268
Mandeljc Žiga, Prijateljeva ulica 20,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2085
Marija Jenko, Adergas 6, Cerklje, Alpetourovo vozovnico, št. 418931. g-2248
Marinac Svetislav, Kamniška graba 80b,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
10129, izdala SO Maribor. m-2715
Marić Boro, Prisoje 4, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 9444. g-2429
Marko Matjaž, Pod hribom 15, Bistrica/Dravi, študentsko izkaznico, št.
20970147, izdala Pravna fakulteta. s-2201
Markučič Mira, Škocjan 34f, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39437, izdala UE Koper. g-2466
Martinuč Alojz, Kreljeva 8, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala SO Koper.
g-2161
Masten Adrijan, Tomačevica 1, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10830,izdala UE Sežana. g-2018
Matošević Marijan, Ul. 28. maja 69,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2380
Matošević Marijan, Ulica 28. maja 69,
Ljubljana, diplomo Srednje gostinske šole.
s-2381
Mavrič Darko, Adamičeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930912, št. reg. 177082. s-2355
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Mavsar Petra, Vojkova 77, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38226.
s-2323
Mechora Špela, Brilejeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17109.
s-2297
Meh Ivan, Rečica ob Paki 58, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 5794. p-2212
Mehinovič Sanela, Viška 51, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7431.
s-2438
Mejač Maja, Kvedrova 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11988.
s-2272
Merlin Jakob, Blejska Dobrava 95, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 385955, izdala UE Jesenice.
g-2099
Mihelač Erika, Sagadinova 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7947,
izdala UE Ptuj. g-2426
Mihelič Niko, Ob dolenjski železnici 76,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0625850,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-2442
Mijovič Marjan, Za Pižem 10, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13388.
g-2309
Mijoč Ivan, Jakčeva ulica 21, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16910, izdala UE Novo mesto. s-2405
Miklavčič Jan, Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico,
št. 36233. s-2436
Miklošič Igor, Lovska 23, Maribor, spričevalo OŠ Tabor, izdano leta 1993 v Mariboru. m-2746
Miletič Klara, Cesta na Svetje 5, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
7849. s-2049
Mirnik Aleš, Jenkova 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37684, izdala UE Celje. p-2209
Mirnik Suzana, Klavčičeva ulica 4, Kamnik, spričevalo 1. in 3. letnika Šole za prodajalce, izdani leta 1981 in 1983 v Ljubljani na ime Kastelic Suzana. s-2440
Mladenovič Stanoje, C. Proletarskih brigad 55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 62020. m-2841
Mohorko Tomi, Šarhova ul. 49, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15291. g-2424
Mom Gregor, Ul.H. Šlandra 25, Maribor, spričevalo 3. letnika I gimnazije v Mariboru, šolsko leto 96/97. m-2812
Mom Iris, Ješenca 41, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 99210. m-2819
Morina Haxhi, Cesta na grad 8, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8098.
p-2185
Moškon Alojz, Ulica ob potoku 11, Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo Kovinarskega šolskega centra v Mariboru.
m-2792
Mrzlikar Marko, Srednji vrh 10, Horjul,
zavarovalno polico, št. 140423, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-2038
Mudrinič Branko, Kidričeva 9 c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90969. m-2055
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Mudrovčič Goran, Gozdna ul. 9, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 269.
m-2827
Mugerli Tadej, Visoko 118/b, Visoko,
Alpetourovo vozovnico št. 468873.
g-2246
Muhič Andrej, Rozmanova ulica 15,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18969, izdala UE Novo mesto.
s-2385
Mulec Klavdija, Srparska pot 2, Lovrenc
na Dravskem polju, zaključno spričevalo
OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1990.
m-2763
Mulec Vida, Streliška 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114720.
m-2847
Murič Zlatko, Ročica 39, Jakobski dol,
spričevalo 1. in 2. letnika Prometne srednje šole v Mariboru. m-2828
Murk Danica, Mlekarniška 4, Maribor,
diplomo št. 1944, Srednje šole za vzgojnodejavnost, smer vzgojnoizobraževalni
program za trgovinsko dejavnost, in spričevalo 2. letnika, izdano leta 1984.
m-2725
Mušič Mirsad, Bercerjeva 3, Velenje,
indeks CSŠ Velenje, Srednja rudarska šola, rudarski tehnik, za šolska leta 1981 do
1985. p-2204
Mušič Mirsad, Bercerjeva 3, Velenje,
diplomo o končanem 4. letniku Srednje
rudarske šole, smer rudarski tehnik, izdal
CSŠ Velenje za šolsko leto 1984/85.
p-2205
Nemec Darko, Osluševci 25, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 5097, izdala UE Ormož. g-2004
Nikolič Miroslav, Ulica bratov Židan 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 352388, št. reg. 190180. s-2335
Novak Aleksander, Planinca 15, Šentjur pri Celju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10887, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-2239
Novak Dalibor, Žibernik 41, Rogaška
Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št.
28216. s-2299
Novak Sonja, Naselje Ivana Krivca 32,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 00218665, izdala UE Jesenice. s-2120
Novak Marija, Dušana Kvedra 26, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4098, izdala UE Šentjur pri Celju. p-2249
Oblak Matej, Čečovje 21, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.13529, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-2251
Obrovnik Mitja, Aškerčeva ulica 15, Ruše, indeks, št. 83018842, izdala EPF v
Mariboru. s-2269
Odec Sašo, Mariborska c. 4, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
7644, izdano 28. 2. 1996 pri UE Ruše.
s-2477
Omahen Vid, Posavskega 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21551.
s-2104
Opara Stanko, Dol. nem. vas 37, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
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št. 4637, št. 000906682, izdala UE Trebnje. g-2430
Orehek Marko, Češnjice pri Moravčah
10a, Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 944440, reg. št. 29728, izdala
UE Domžale. s-2327
Pangerc Milan, Gorenjska 36, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10091. g-2428
Pantar Simon, Tomšičeve brigade 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28296. s-2032
Papič Borut, Ploščad dr. Tineta Zajca
8, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1172226, št. reg. 32119. s-2076
Papler Franc Branko, Žirovnica 52, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 337668. g-2310
Parkelj Jože, Volavlje 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192162, št. reg. 158001. s-2367
Pasalič Vanda, Sečovlje 76, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6146,izdala UE Piran. g-2017
Pavček Olga, Poklukarjeva ulica 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612361, št. reg. 38746. s-2065
Pejović Eva, Pod hribom 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13886.
s-2098
Peklar Peter, Borova vas 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 1327777, izdala
Zavarovalnica Maribor d.d. g-2421
Peljhan Nataša, Hrušica 57, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 00961286,
izdala Občina Jesenice. g-2422
Pelko Vlado, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10660.
s-2321
Perko Aleš, Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1990.
s-2050
Petak Renato, Panonska ul. 33, Maribor, delovno knjižico, št. 8044. m-2846
Peterlin Anica, Ulica Koroškega bataljona 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847681, št. reg. 51240.
s-2075
Peternel Mark, Tavčarjeva 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1033298, reg. št. 32259, izdala UE Kranj.
g-2171
Petrič Mitja, Veluščkova 8, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9266, izdala SO Izola. g-2172
Petrinčič Mojca, Ograde 27, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
7524, izdala UE Cerknica. g-2427
Petrovič Snežana, Prvomajska 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17590. g-2441
Pečnik Silva, Tomaž nad Vojnikom 6,
Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 41882.
p-2026
Pižmoht Franc, Šegovci 43 a, Apače,
žiro račun HKS G. Radgona, št.
807010-4-550-51910-625-20007.
g-2338
Pižmoht Franc, Šegovci 43 a, Apače,
hranilno knjižico HKS G. Radgona, št.

51910-625-20007-82710-1787-1.
g-2409
Pintarič Emil, Visole 34, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16864. g-2179
Pirc Andrej, Grajska 5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpituII gimnazije v Mariboru, letnik 1993. m-2807
Pirnat Katarina, Vrhnika pri Ložu 29,
Stari trg pri Ložu, indeks Naravoslovnotehniške fakultete, št. 29002913. s-2435
Pirš Jana, Kosovelova ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213098, reg. št. 166817, izdala UE Ljubljana. s-2092
Pizzioli Lucija, Arnolda Tovornika 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
78406, izdano 14. 8. 1998 pri SO Maribor. m-2755
Planinc Marija, Libna 30, Krško, zaključno spričevalo Gostinske šole, smer
natakar, izdano leta 1973 na ime Gajski
Marija. g-2249
Planinšek Ana, Petrovče 252, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
452671. p-2193
Plemenitaš Natalija, Dobje pri Planini 6,
Dobje pri Planini, dijaško mesečno vozovnico, št. 32005. s-2072
Plevnik Alojz, Konmuško 3a, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
8090, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-2176
Plešnik Tatjana, Male Dole 62, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25590.
p-2003
Pocak Dionizij, Deskovci 32, Šalovci,
delovno knjižico, reg. št. 30419, izdanadne 26.6.1978. g-2314
Pocek Drago, Ul. Heroja Marinclja 5,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2538. g-2250
Podgoršek Aleksander, Trdinova 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16526, izdala UE Kamnik. s-2054
Pogačnik Tomaž, Mlaška c. 84, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639095, reg. št. 33667, izdala UE Kranj.
g-2255
Pograjc Sebastjan, Livarska ulica 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180813. s-2238
Polanc Dušan, Na Dobravi 6 a, Miklavž
na Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 99110. m-2776
Polanec Boštjan, Krapje 59 A, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9050, izdala UE Ljutomer. p-2004
Polenec Tomaž, Kalinškova 31, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1288338, reg. št. 49574, izdala UE Kranj.
s-2284
Poličar Nataša, Trg Komandanta Staneta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 1193736, št. reg. 220354.
s-2446
Popek Dragica, Begunje 38, Begunje
pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1228, izdala UE Cerknica.
s-2088
Potočnik Ivan, Bertoncljeva ul. 20,
Kranj, zavarovalno polico in kupone št.
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0087689, kasko zavarovanje, izdala Zavarovalnica Tilia. s-2047
Potočnik Stanislava, Delavska 9, Mojstrana, prometno dovoljenje za vozilo
Opel-Astra
1,4
GLI,
št.
šasije
WOL000058P2580644,
št.
mot.
TIPC14N32, letnik 1992, št. KR D3-868.
g-2146
Potočnik Stanislava, Delavska 9, Mojstrana, vozniško dovoljenje, št. S
00867186, izdala Občina Jesenice.
g-2147
Potrč Melita, Stiplovškova ul. 8, Maribor, diplomo Trgovske šole v Mariboru,
izdana leta 1988. m-2750
Praprotnik Živa, Kalanova 1, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32590.
s-2358
Pregelj Marjan, Ul. prekomorskih brigad 16, Koper, delovno knjižico. g-2316
Primar Andreja, Pot v Zeleni gaj 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. S 998952, št. reg. 206428.
s-2204
Primec Olga, Koroška 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 58225, izdano 19. 4. 1993 pri UE Maribor. m-2754
Pristovnik Urška, Veljka Vlahoviča 61,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru, za šolsko leto
1995/96. m-2766
Prostran Kristijan, Kardoševa 8, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 25565, izdala UE Murska Sobota.
p-2007
Prošič Alma, Novo Polje, C. XVI/16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3751. s-2084
Pucelj Primož, Krožna pot 3, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31677,
izdala Občina Novo mesto. g-2176
Puljak Lidija, Suhor 26, Suhor, študentsko izkaznico, št. 20970212, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. s-2069
Pušnik Miha, Kostrivnica 12, Kalobje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7456, izdala UE Šentjur pri Celju. p-2233
Radin Mačukat, Župančičeva 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
104631. m-2800
Radojevič Grega, Ul. 28. maja 73, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9238. s-2046
Ramšak Jožica, Ulica ob potoku 11,
Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo Šolskega centra za blagovni promet.
m-2793
Ramšak Marko, Sv. Vid 74, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7648,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-2203
Rant Peter, Pokopališka ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001198, reg. št. 177223, izdala UE Ljubljana. s-2067
Razgoršek Uroš, Slovenska 33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
74061, izdala UE Maribor. m-2848
Redek Marjeta, Seidlova c. 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23148, izdala Občina Novo mesto.
g-2178

Rožnik Marko, Dvor pri Polhovem gradcu 33, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,kat. BCEGH, št. S 141959, št. reg.
155008. s-2035
Rogelj Ana Marija, Polje c 18/2, 1000
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38229. s-2093
Rojko Vladimir, Murnova 5, Maribor, delovno knjižico. m-2764
Ropotar Damjan, Trboje 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087277,reg. št. 39552, izdala UE Kranj.
g-2185
Rozinger Marija, Arbajterjeva 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24106,
izdala UNZ Ptuj. g-2021
Rubin Hermina, Žerovinci 52, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8212, izdala UE Ormož. g-2411
Rupar Alojz, Dol. Boštanj 114, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1850. p-2197
Rus Marija, Barjanska cesta 3, Brezovica, spričevalo o zaključnem izpitu Vzgojiteljske šole, izdano v Ljubljani, dne 25. 6.
1979. s-2432
Rutar Rok, Ulica Bratov Učakar 34,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4149. s-273
Sadelnik Mihael, Leskovec 60, Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo Srednjegostinske šole - smer natakar. m-2799
Sakelšek Zlatko, Slovenska c. 2, Središče ob Dravi, spričevalo o končani Gostinski šoli, izdano leta 1973. m-2733
Scheriani Aleš, Cesta na Markovec 65,
Koper, spričevalo 4. letnika PTT SŠC, izdano leta 1990. s-2033
Sel Stanko, Panonska ul. 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91921,izdala UE Maribor. m-2728
Semenič Marko, A. Tovornika 4, Maribor, delovno knjižico, št. 9011. m-2820
Senica Simona, Gotovlje 189c, Žalec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27990.
s-2131
Sernec Mihael, Titova cesta 66, Slovenska Bistrica, indeks št. 21011411, izdala Fakulteta za družbene vede, leta
1995. s-2123
Sinanovič Jasmin, Preglov trg 10, Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta
1998. s-2281
Sivić Adam, Polanškova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, ŠT. s 543423, ŠT. REG.
79023. s-2244
Skorupan Nina, Preglov trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3800042. s-2087
Skribe Gregor, Ljubljanska 100, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90171. m-2837
Slapničar Peter, Lastovče 55, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.816. g-2036
Slipčević Stipan, Virovitica, zaključno
spričevalo Srednje gradbene šole Vena Pilona v Ajdovščini, izdano leta 1990.
s-2003
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Smrekar Tomaž, Stari trg 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27716.
s-2389
Sokolić Elza, Pacug 2a, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7750, izdala UE Piran. g-2155
Sotlar Marko, Foitova 4, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje računalniške šole v Velenju. p-2244
Spevan Tatjana, Aškerčeva 10, Maribor, spričevalo 4. letnika Pedagoške šole
, smer vzgojiteljiva, izdano leta 1979 v Mariboru. m-2742
Stanič Anita, Ljubljanska 7a, Maribor,
delovno knjižico št. 53309, izdana leta1984. m-2752
Stanko Ilona, Ločica 74a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 453828,
izdala UE Žalec. p-2229
Starc Claudia, Črnotiče 38/a, Črni kal,
prometno dovoljenje, št. 102747. g-2167
Starc Claudia, Črnotiče 38 A, Črni Kal,
polico ZK - 0582717. g-2188
Starc Claudia, Črnotiče 38 A, Črni Kal,
zavarovalno polico, št. AO 0675508.
g-2190
Starc Claudija, Črnotiče 38/a, Črni kal,
vozniško dovoljenje, št. 19172. g-2165
Starič Betka, Odrga 7, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7728, izdala UE Trebnje. s-2377
Stašič Saša, 25. maja 20 a, Prestranek, dijaško mesečno vozovnico, št.
39808. s-2193
Stergar Alfonz, Poklukarjeva ulica 82,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 324258, št. reg. 25912. s-2360
Stevović Radosav, Regentova 3, Ankaran, dijaško mesečno vozovnico, št.
22730. s-2400
Stojnić Milan, Gradišče 18/b, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije Aškerčeva, izdani leta 1997 in 1998. s-2373
Strel Marko, Študljanska 102, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123594, reg. št. 31560, izdala UE Domžale. s-2194
Strmčnik Ambrož, Aleševa 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21898.
s-2199
Stroj Uroš, Begunje 36 a, Begunje, študentsko izkaznico, št. 22045690, izdala
Fakulteta za šport. s-2196
Stroj Uroš, Begunje 36 a, Begunje, dijaško mesečno vozovnico, št. 31640.
s-2197
Strojin Jože, Malo Mraševo 5, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11303, izdala UE Krško. p-2230
Sumer Marjeta, Nebova 2, Fram, spričevalo 3. letnika Gostinske šole v Mariboru-smer natakar. m-2789
Svenšek Vikica, Šnoflova 10, Maribor,
diplomo Trgovske šole v Mariboru, izdanoleta 1981. m-2749
Sveršina Petra, Stržovo 29, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14472,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-2410
Šabić Romana, Cesta v Pečale 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
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upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1973, na ime Čič Romana.
s-2368
Šajn Verica, Kajuhova 15, Postojna, življensko zavarovalno polico, št. 0003035,
izdala Slovenica d.d. Ljubljana. g-2337
Šalamun Anton, Mariborska c. 8, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
12742. m-2835
Šavle Janja, Kovačičeva 13, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39677.
g-2156
Šavli Elvis, Kanalski lom 43, Most na
Soči, indeks Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, št. 8001409, izdan leta
1997. s-2393
Šenica Andreja, Lašče 6, Dvor pri Žužemberku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15343, izdala Občina Novo mesto.
g-2174
Šentak Tina, Lili Novy 33, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26890.
s-2266
Šepetavc Martina, C. na Belo 8, Kranj,
Alpetourovo vozovnico, št. 418008.
g-2302
Šerbić Branko, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEFGH,št. S 596803, reg. št. 74980,
izdala UE Ljubljana. s-2396
Šerjak Damjan, Pot za stran 17, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.8726, izdala UE Vrhnika. s-2239
Šimunič Eva, Smrtnikova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35031.
s-2041
Šinkovec Marjan, Spodnja Lipnica 25a,
Kamna Gorica, indeks št. 29003322, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta leta
1997. s-2439
Šišarica Dragoslav, Škapinova 10, Celje, spričevalo o končani OŠ. p-2009
Škarja Marija, Moravče pri Gabrovki 31,
Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 403636, izdala UE Litija. s-2398
Škerget Hedvika, Prežihova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52899.
m-2814
Škrabec Franci, Spodnji stari grad 62,
Krško, diplomo Srednje šole kovinarske in
elektrotehniške stroke, št. 617, izdana 25.
6. 1987. p-2206
Šmalcelj Anja, Šalka vas 80, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9705,
izdala UE Kočevje. g-2233
Špindler Zmago, Tavčarkeva ulica 20,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11933, izdala UE Radovljica.
s-2382
Šplajt Jožefa, Hrastje 38, Bistrica ob
Sotli, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja, št. 27811, izdano 16. 1. 1998 pri UE
Šmarje pri Jelšah. g-2189
Šprem Romna, Letališka 6, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 105421.
m-2815
Štefančič Tina, Dovje 94, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 961868.
g-2423
Štesl Andrej, Grad 188/c, Grad, vozniško dovoljenje, št. 26524. s-2020
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Štingl Anita, Počehova 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 63194.
m-2843
Štublar Jernej, Trnovska 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 485.
s-2138
Štukelj Vili, Hladilniška pot 1/b, Ljubljana, službeno vozovnico št. 2669, izdal
LPP. s-2187
Šturanović Marijana, C. 24 junija 68,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22289. s-2376
Šuen Tamara, Trg Dušana Kvedra 11,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
II.gimnazije Maribor, izdano leta 1993.
m-2721
Šuman Valerija, Gorišnica 121 a, Gorišnica, delovno knjižico, reg. št. 34286,
izdala UE Ptuj. g-2414
Švajger Silvo, Ulica Malči Beličeve 40,
Ljubljana, diplomo Gradbene tehnične šole - smer geodezija, izdana leta 1976.
s-2235
Tajhman Janja, Vurbeberk 93, Sp. Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106115, izdano 29. 9. 1995 pri UE Maribor. m-2767
Taškovič Iztok, Ziherlova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16218.
s-2220
Tekavec Bine, Kozinova 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38502.
s-2211
Tepej Maja, Cesta pod parkom 36, Velenje, indeks EPF v Mariboru, št.
8150912. g-2186
Terčelj Andreja, Vošnjakova ul. 16,
Ljubljana, potrdilo o opravljeni maturi Gimnazije Poljane, izdano leta 1991. s-2392
Todorović Aco, Cesta na Vrtače 22, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.14385, izdala UE Velenje. p-2179
Todorović Anita, Kvedrova cesta 22,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17514. s-2074
Tompa Gorazd, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10321. s-2394
Torkar Marija, Aljaževa cesta 9, Bled,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani, biologija - pedagoška smer dne 24. 12. 1981
na ime Kunstelj Marija. s-2298
Trampuš Mitja, Jurovski vrh 4, Zg. Kungota, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št.11373. m-2774
Trinkaus Lidija, Nadbišec 26, Lenart,
spričevalo OŠ Srečko Rojs-Niko Voličina,letnik 1985. m-2826
Trobevšek Tadej, Bistričica 5, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15397, izdala UE Kamnik. s-2470
Trobevšek Tadej, Bistričica 5, Stahovica, študentsko izkaznico, št. 22041520,
izdala Fakulteta za šport. s-2471
Trobok Marjan, Novi dom 32, Trbovlje,
delovno knjižico. s-2240
Truntič Natalija, Gačnik 30, Pesnica,
delovno knjižico, št. 219. m-2786
Tul Maja, Brilejeva 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37753. s-2340

Turk Marija, Ulica talcev 10, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80204.
m-2810
Turk Primož, Ciril Metodova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85915.
m-2824
Turšič Peter, Cesta v Log 8, Brezovica,
delovno knjižico. s-2287
Tuš Stojan, Dvorakova 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 115551.
m-2842
Tušar Teja, Zlatek 49, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 9292. s-2383
Užman Klavdija, Bilečanska 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2061.
s-2122
Ugrina Dušan, Gotska 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14689.
s-2403
Ulčar Franci, Mlakarjeva 53, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638750, reg. št. 26956, izdala UE Kranj.
g-2303
Umek Robert Jaka, Saveljska 96 a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2275
Umek Robert-Jaka, Saveljska cesta
96a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1193323, reg. št. 160327,
izdala UE Ljubljana. s-2334
Urankar Zlatka, Zalog pri Šempetru 5,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1158553, izdala UE Žalec. p-2245
Urbanc Ana, Dunajska 101, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22488.
s-2128
Urh Marko, Ribnica na Pohorju 79, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7117, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-2188
Valenčak Darka, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
63997, reg. št. 4999, izdala UE Ljubljana.
s-2467
Vaš Jožica, Novi Log 7 b, Hrastnik, Maturitetno spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo, izdano leta 1993,
na ime Potokar Jožica. s-2265
Venišnik Ladislav, Lipa 29, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7384.
p-2215
Verbančič Simona, Zrkovska 116, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91099. m-2838
Veselko Zvonimir, Rožnodolska 57, Maribor, delovno knjižico št. 23165/73.
m-2716
Vesenik Jana, Polje 22, Izola, delovno
knjižico. g-2319
Vidakovič Rudolf, Ul. Jelenčevih 64, Pekre, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
20991. m-2780
Vidaček Jadranko, Vrbje 80, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005725, izdala UE Žalec. p-2228
Vidic Boštjan, Dolenjska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1190411, reg. št. 191590, izdala UE
Ljubljana. s-2090
Vidić Marko, Ig 445, Ig, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1012294, reg.
št.204676, izdala UE Ljubljana. s-2141
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Vodušek Mitja, Kostanjevec 12, Zg.
Ložnica, indeks, št. 82151386 EPF v Mariboru. m-2806
Vranešič Vesna, Partizanska c. 19 a,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 10541,
izdala FDV v Ljubljani. s-2078
Vrenjak Uroš, Gajeva ulica 3, Radomlje, diplomo Srednje šole za računalništvo,izdana leta 1989. s-2007
Vrenčur Milena, Ul. Cankarjeve brigade
25, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7205, izdala UE Grosuplje. s-2082
Vukovič Vladimir, Janeza Puharja 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141016, reg. št. 47525, izdala UE Kranj.
g-2476
Zajec Cirila, Kopna pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323656, reg. št. 27953, izdala UE Ljubljana. s-2328

Št.

Završnik Milan, Topovlje 1, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S1242434, izdala UE Žalec. p-2200
Zorec Silva, Cesta k Dravi 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
50557, izdala SO Maribor 31. 5. 1993.
m-2772
Zveidik Srečko, Selnica ob Muri 129,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4922, izdano 4. 12. 1996 pri SO Pesnica.
m-2753
Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10362.
s-2028
Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8121,
izdala UE Ribnica. s-2029
Žagar Nada, Gorica pri Šmartnem 31a,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 36133.
p-2005
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Žbogar Gašper, Vanganelska 53b, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
44067,izdala UE Koper. g-2170
Žekš Aleksander, Osek 114, Sveta Trojica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.10063. m-2795
Žgavc Marko, Na brajdi 7, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1280385. g-2152
Žibret Matej, Vrtna 24, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 25901, izdala
UE Celje. p-2196
Žilić Nermin, Clevelandska 27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11523.
s-2119
Žilič Jurij, Linhartova cesta 64, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33972.
s-2137
Žvan Matjaž, Sp. Gorje 103, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25030. g-2160
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Klasifikacije

S TAND
ARDN
A KLASIFIKA
CIJ
A POKLICEV
ANDARDN
ARDNA
KLASIFIKACIJ
CIJA
Standardna klasifikacija dejavnosti, se je v slovenskem prostoru že udomačila. Kot obvezen
nacionalni standard jo uporabljajo v vseh uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov.
Po 1. januarju 1999 se je Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna klasifikacija
poklicev. Vse inštitucije morajo uporabljati ta obvezen nacionalni standard. Knjiga z obsežnimi
pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin poklicev, sistematičnim in kodirnim seznamom
poklicev in seveda s samo standardno klasifikacijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih
poraja uvajanje tega novega klasifikacijskega orodja. Založba Uradni list RS je knjigo izdala
skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na koncu knjige povzeli
njeno vsebino tudi v angleškem jeziku.

Cena 4200 SIT

(10429)

S TAND
ARDN
A KLASIFIKA
CIJ
A DEJ
AVNOS
TI
ANDARDN
ARDNA
KLASIFIKACIJ
CIJA
DEJA
VNOSTI
P onatis z dopolnitvi
jo
dopolnitvijo
Od 1. januarja 1997 v Sloveniji velja nova standardna klasifikacija dejavnosti, kakršna je
uveljavljena v Evropski uniji. Med dveletnim postopnim uvajanjem novih statističnih standardov
je bila večkrat dopolnjena tudi uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
Statistični urad Republike Slovenije pa je dopolnil tudi pojasnila h klasifikaciji.
Založba Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije pripravila posebno
izdajo Standardne klasifikacije dejavnosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki so jih
pripravili sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila uredbe, standardne klasifikacije dejavnosti, pojasnil k njej in skrajšana imena postavk.
Dodan pa je tudi Pomožni prevajalnik iz EKD v SKD.

Cena 2.562 SIT

(10394)

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

