Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

4

Ljubljana, petek

e-mail: info@uradni-list.si

22. 1. 1999

Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1.
1999, stran 20, Rg-207620, subjekt vpisa:
MEDNARODNO PODJETJE LAMA, d.d.,
Dekani 5, Dekani, se osnovni kapital pravilno glasi: 1,697.338.000 SIT.

CELJE
Rg-100580
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03204 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa IPI holding, p.o., Inženiring na področju investicijskih, organizacijskih, finančnih in tehnoloških storitev, Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13,
sedež: Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/01199/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5111498
Dejavnost podjetja se spremeni in se na
novo glasi: ustanavljanje, financiranje in
upravljanje drugih podjetij; ekonomske, organizacijske in tehnološke ter administrativne storitve; storitve vodenja poslovnih knjig
– knjigovodske storitve; storitve reklame in
ekonomske propagande; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovinske storitve (zastopanje, posredovanje in komisija);
posredovanje pri prometu nepremičnin; finančno svetovanje; informacijski inženiring,
ki zajema projektiranje celovitih računalniško podprtih poslovnih informacijskih sistemov, izdelavo in prodajo računalniških programskih produktov ter računalniške strojne opreme; računalniška obdelava podatkov za tretje; organizacija izobraževanja na
področju informatike in računalništva; izdelava tehnične dokumentacije za objekte visokih in nizkih gradenj; urbanistično načrtovanje; gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in
popravila gospodarskih, stanovanjskih,
upravnih in industrijskih objektov ter hidrogradbenih, cestnih in komunalnih objektov
(visoke in nizke gradnje); izvajanje instalacijskih in zaključnih del v gradbeništvu; graditev, vzdrževanje in popravilo čistilnih, klima-
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tizacijskih, transportnih in drugih objektov in
naprav; storitve inženiringa in svetovalnega
inženiringa ter nadzora nad gradnjo objektov; domači in mednarodni prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; proizvodnja
kovinskih konstrukcij in storitve kovinsko
predelovalne obrti; proizvodnja in prodaja
betona in betonskih izdelkov – galanterije
na debelo in drobno.
Rg-111932
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04303 z dne 16. 5. 1997 pri
subjektu vpisa PAKO, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Mariborska 60, sedež: Mariborska 60, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04360/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev družbene pogodbe z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5763401
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Buhinjak Branko, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 4, vstop 4. 5. 1992,
vložek 1,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1997: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
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tornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-112651
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00499 z dne 14. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SAROMA, export-import, d.o.o., Celje, Valvazorjeva 14, sedež: Valvazorjeva
14, 3000 Celje, pod vložno št. 1/01881/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5390443
Firma: SAROMA, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: SAROMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,513.550 SIT
Ustanovitelja: Jašarov Romanca in Jašarov Sašivar, oba iz Celja, Valvazorjeva 14,
vstopila 22. 5. 1990, vložila po 756.775
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 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; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
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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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-114369
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04521 z dne 26. 8. 1997 pri subjektu
vpisa GOMINŠEK, avtoservis, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Kasaze, sedež: Kasaze
28, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/05946/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št. 5852650
Firma: GOMINŠEK, avtoservis, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GOMINŠEK, d.o.o., Petrovče
Sedež: 3301 Petrovče, Pongrac 163
Osnovni kapital: 1,963.230 SIT
Ustanovitelj: Gominšek Karl, Petrovče,
Kasaze 28, vstop 15. 5. 1993, vložek
1,963.230 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Zorko Lidija, Petrovče, Pongrac
163, imenovana 30. 12. 1994.
Rg-114379
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00529 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa RO-ŠPED, prevozništvo,
d.o.o., Rogatec 167, Rogatec, sedež: Rogatec 176, 3252 Rogatec, pod vložno št.
1/03534/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri zastopnikih s temile podatki:
Matična št. 5650771
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stojnšek Slava, Stojnšek
Franc in Stojnšek Darko, vsi iz Rogatca 167,
vstopili 17. 1. 1992, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Stojnšek Francu in Stojnšek
Darku, ki sta bila razrešena 28. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 22. 8. 1997: 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, za-

čimbami; 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 igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
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restavracijo; 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; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
G/51.18 opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-115540
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00607 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa RIHTER, proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o., Žalec, sedež: Gotovlje, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št. 5709059
Firma: RIHTER, proizvodnja in trgovina z lesom, d.o.o.
Skrajšana firma: RIHTER, d.o.o.
Sedež: 3302 Griže, Migojnice 25/a
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 7. 1996.
Rg-115559
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00843 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/06659/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št. 1195727
Firma: M E R, Evrocenter za management in razvoj
Skrajšana firma: M E R Evrocenter
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3261 Lesično, Gubno 17
Ustanovitelj: Belak Janez, Maribor, Terčeva 26, Ribniško selo, vstop 8. 7. 1997,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belak Janez, imenovan 8. 7. 1997,
zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5522 Storitve kampov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133 Dejavnosti drugih organizacij,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.
Rg-115577
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00941 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa BELKOP, proizvodnja, servis in trgovina, d.o.o., Veselova 7, Celje,
sedež: Veselova 7, 3000 Celje, pod vložno št. 1/01655/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme,
sedeža, zastopnikov in družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih deležev ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5395976
Firma: METROB, mednarodna trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: METROB, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Na rebri 6/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bombač Alojz in Bombač
Mitja, izstopila 5. 8. 1997; Trobiš-Lednik
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Metka, Celje, Na rebri 6/a, vstopila 5. 8.
1997, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bombač Alojz, razrešen 5. 8. 1997;
direktorica Trobiš-Lednik Metka, imenovana 5. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 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 materia-
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lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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; 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;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
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z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 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.
Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti
J/67.13 le menjalnice in zastavljalnice.

KOPER
Rg-110823
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00633 z
dne 11. 7. 1997 pod št. vložka
1/05328/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1193406
Firma: F6, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: F6, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Južna cesta 5
Osnovni kapital: 14,000.000 SIT
Ustanovitelja: Fedon International, S.A.,
L-2233 Luxemburg, 32 rue A. Neyen, vložil
13,860.000 SIT, in Fedon Italo, Domegge di
Cadore, Italija, Via Torino 11 - fr. Vallesella,
vložil 140.000 SIT, vstopila 23. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorja Fedon Italo, Domegge di Cadore,
Italija, Via Torino 11 – fr. Vallesella in Fedon
Callisto, Pieve di Cadore, Italija, Via Regia
26, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Benčič Franko, Izola, Tovarniška 9,
imenovani 23. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
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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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.17 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-112794
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02890 z
dne 27. 8. 1997 pri subjektu vpisa ELAN –
elektroinstalacije in antenske naprave,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska c. 18,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/03374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, zastopnikov
in podatkov pri družbenikih ter uskaditev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5666457
Firma: ELANT SVETINA MILAN IN OSTALI, elektroinstalacije in antenske naprave, d.n.o., Sežana, Partizanska c. 18
Skrajšana firma: ELANT SVETINA MILAN IN OSTALI, d.n.o., Sežana
Ustanovitelji: Svetina Milan Sine, Svetina
Marko in Svetina Darinka, vsi iz Sežane,
Vojkova ulica 5, izstopili iz d.o.o. in vstopili v
d.n.o. 27. 12. 1994, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Svetina Milan Sine, razrešen 27. 12. 1994 kot
direktor in imenovan za družbenika, ter družbenika Svetina Marko in Svetina Darinka,
imenovana 27. 12. 1994, vsak od njih zastopa družbo neomejeno pri knjigovodstvu
in personalnih zadevah, razen za posle, ki
presegajo okvir poslov, ki se redno izvršujejo pri opravljanju dejavnosti družbe, kjer je
potrebno soglasje vseh družbenikov.
Rg-113993
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00116 z
dne 15. 10. 1997 pri subjektu vpisa PRI
BELEM LABODU, trgovina, posredovanje in proizvodnja, d.o.o., Koper, sedež:
Cankarjeva 21, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03627/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5704715
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Umer Majda, Koper,
Cankarjeva 21, vstop 2. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114008
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01075 z
dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa MARANA, trgovina, transport, export, import
in poslovne storitve, d.o.o., Izola, sedež:
Strma pot 11, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5744512
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 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; 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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-114011
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00440 z
dne 7. 10. 1997 pri subjektu vpisa EUROFIN, Financiranje in prestrukturiranje
podjetij, d.d., Koper, Pristaniška 14, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04947/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in prečiščeno besedilo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5904668
Osnovni kapital: 81,390.000 SIT
Sprememba statuta (prečiščeno besedilo) z dne 20. 5. 1997.
Rg-115013
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00072 z
dne 12. 11. 1997 pri subjektu vpisa KAVA
JELARJI, gradbeništvo, pridobivanje in
obdelava kamenja in trgovina, d.o.o.,
Spodnje Škofije 226, Škofije, sedež:
Spodnje Škofije 226, 6281 Škofije, pod
vložno št. 1/04931/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5897629
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Macinič Romano, Sečovlje, Parecag 57a, imenovan 22. 12. 1995, kot namestnik direktorja zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.

KRANJ
Rg-110615
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00300 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa HORO, gostinstvo, trgovina, šport in rekreacija, d.o.o., Jesenice,
sedež: Titova 92/a, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/02609/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5528224
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1997: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2221 Tiskanje
časopisov; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
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stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2670 Obdelava naravnega kamna; 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; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 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.; 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; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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
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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 De-

javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, 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; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
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9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 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; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-113392
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00774 z dne 5. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SKRIPTORIJ KA – HIŠA
ODPRTIH VRAT, podjetje za tržne komunikacije, Radovljica, d.o.o., sedež: Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica, pod vložno št. 1/00717/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standarno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5379580
Dejavnost, vpisana 5. 9. 1997: 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 video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 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; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,

d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114566
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00008 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa IZOLIRKA – PIROTERM, industrija izolacijskih in protipožarnih materialov in sistemov, Češnjevek, d.o.o.,
sedež: Češnjevek 17, 4207 Cerklje, pod
vložno št. 1/00959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev prevzete družbe
k Izolirka Ljubljana, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5340535
Firma: IZOLIRKA-PIROTERM, industrija izolacijskih in protipožarnih materialov in sistemov, Češnjevek, d.o.o.
Skrajšana firma: IZOLIRKA-PIROTERM,
d.o.o., Češnjevek
Pripojitev k Izolirka Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 23. 12. 1996. Pripojitev začne veljati
z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.
Rg-114622
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00864 z dne 8. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SIJ, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Heroja
Verdnika 24, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/03761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645921
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 2030 Stavbno mizarstvo; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
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živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 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; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-114652
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01431 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa GEM BAU, podjetje za
gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Bohinjska Bistrica, sedež:
Polje 18, 4264 Bohinjska Bistrica, pod
vložno št. 1/05135/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, odstop poslovnega deleža, povišanje osnovne vloge
in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5800951
Firma: GEM BAU, podjetje za gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Bohinjska Bistrica
Skrajšana firma: GEM BAU, d.o.o., Bohinjska Bistrica
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Polje 18
Osnovni kapital: 1,640.500 SIT
Ustanovitelja: CRO BAU GMBH, Nemčija, Bergisch Gladbach, vstopil 29. 12.
1992, vložil 40.000 SIT; Pintar Marjana,
Zgornje Gorje, Mevkuž 14, vstopila 27. 5.
1994, vložila 1,600.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; GEM, d.o.o., Radovljica,
izstopil 25. 5. 1994.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mihelčič Miran, Zgornje Gorje, Mevkuš 14, imenovan 29. 12. 1992, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; visoka gradnja; gradnja prometnih, hidrogradbenih, rudarskih in drugih objektov, nizke gradnje; napeljava in popravilo
gradbenih instalacij; zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; proizvodnja kovinskih,
stavbnih in drugih konstrukcij, proizvodnja
lesenih in stavbnih elementov; zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev;
nudenje gostinskih in turističnih storitev.
Rg-116082
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00019 z dne 26. 11. 1997 pri
subjektu vpisa JEČNIK, trgovina na debelo in drobno z učili in didaktičnimi pripomočki, d.o.o., sedež: Sejmišče 5, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05825/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5949904
Sedež: 4000 Kranj, Triglavska 5
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 12. 1996.
Rg-116144
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00936 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MIRAMAR, marketing, zunanja trgovina in zastopstva, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 40, 4228 Železniki, pod vložno št. 1/02154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5472989
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1997: 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;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
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daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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.
Rg-116167
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00925 z dne 6. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ZVIREX, uvozno-izvozno

podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem ter storitve, Tržič, d.o.o., sedež: Zvirče 61, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/01552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5430399
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1997: 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;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 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; 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; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 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.;
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
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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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje 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; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Rg-116179
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00332 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OBRTNIK, podjetje za
gradbeno obrtne storitve, Škofja Loka,
d.d., sedež: Blaževa ul. 3, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/00016/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika družbe s temile podatki:
Matična št.: 5144779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poljanec Franc, razrešen 9. 3. 1997;
direktor Liebhart Vid, Kranj, Pot na Jošta
35, imenovan 10. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-212595
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01574 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA PREDILNICA
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ŠKOFJA LOKA, p.o., sedež: Kidričeva 75,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, ustanoviteljev, zastopnika ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034388
Firma: Gorenjska predilnica Škofja
Loka, d.d.
Skrajšana firma: Gorenjska predilnica,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 628,828.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
62,883.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 167,380.000
SIT; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila 130,701.000
SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložili
181,195.000 SIT in udeleženci interne razdelitve, vložili 86,669.000 SIT, vstopili
10. 6. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Volčič Marija, razrešena 10. 6. 1998; Ješe Miha, Škofja Loka, Pod Plevno 30, ki od 10. 6.
1998 kot direktor začasne opreme zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Berčič Bojan,
Peršin Anton in Kokalj Jakob, vstopili 10. 6.
1998.
Pravne posledice lastninskega preoblikovanja so bile vpisane na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01481/00863-1998/TP z dne
7. 10. 1998.

LJUBLJANA
Rg-111512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02311 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TALIJA & CO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Melikova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24889/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št. 5664586
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 18
Rg-112226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06170 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MILA TRADE, izvoz-uvoz, d.o.o., Ul.
bratov Učakar 62, 1000 Ljubljana, sedež: Ul. bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in zastopnika ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5570379
Ustanovitelj: Lajovic Ljudmila, izstop
26. 11. 1996; Lajovic Uroš, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 62, vstop 26. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lajovic Ljudmila, razrešena 26. 11. 1996 kot
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direktorica in imenovana za zastopnico, ki
kot svetovalka za komercialno področje zastopa družbo brez omejitev, in direktor Lajovic Uroš, imenovan 26. 11. 1996, ki zastopa družbo brez omejitev.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 25. 4. 1997.
Rg-112294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02965 z dne 13. 8. 1997 pod št. vložka 1/29549/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št. 1193473
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE SAP
Skrajšana firma: OŠ Šmarje Sap
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1293 Šmarje Sap, Ljubljanska cesta 49
Ustanoviteljica: Občina Grosuplje, Grosuplje, Kolodvorska 2, vstop 5. 3. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Lunar Milena, Šmarje Sap, Aškerčeva cesta 22, imenovana 15. 3. 1997, kot
v. d. ravnateljice zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-112896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03791 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu
vpisa CERLE, podjetje za nudenje storitev na področju turizma, športa, rekreacije in trgovine, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pavšičeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5604575
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 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; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
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tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-113671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01587 z dne 19. 6. 1997 pod št. vložka 1/29374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1191853
Firma: BRONS, distribucija izdelkov,
d.o.o.
Skrajšana firma: BRONS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ORVAS, trženje v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, Savlje 89, vstop 12. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Nadižar Nataša, Kranj, Gosposvetska ul. 19, imenovana 12. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-113748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03446 z dne 15. 9. 1997 pod št. vložka 1/29658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št. 1196707

Firma: VIGNJEVIČ VIGOS & CO., gradbeništvo in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: VIGNJEVIČ VIGOS &
CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Ustanovitelja: Vignjevič Darinka in Vignjevič Čedomir, oba iz Ljubljane, Trg komandanta Staneta 4, vstopila 6. 6. 1997,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vignjevič Čedomir, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Vignjevič Darinka, ki zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja, imenovana 6. 6.
1997.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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;
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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
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cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-114413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04483 z dne 23. 9. 1997 pod št. vložka 1/03645/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št. 5377358002
Firma: UTVA, podjetje za trgovino na
drobno in debelo neprehrambenih proizvodov..., d.o.o., Mengeš, podružnica
MODNI STUDIO usnjene in krznene konfekcije, Ljubljana
Skrajšana firma: UTVA, d.o.o., Mengeš,
podružnica MODNI STUDIO, usnjena in
krznjena konfekcija
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
c. 152
Ustanoviteljica: UTVA, d.o.o., podjetje za
trgovino na drobno in debelo neprehrambenih proizvodov, zunanja trgovina, marketing
in poslovne usluge, d.o.o., Mengeš, Liparjeva 6, vstop 23. 7. 1997, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Gale Irena, Domžale, Prečna pot
1, Prelog, imenovana 23. 7. 1997, kot poslovodja zastopa podružnico neomejeno v
okviru dejavnosti podružnice.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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.
Rg-114742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05893 z dne 5. 11. 1997 pri subjektu
vpisa GALANTERIJA KROKODIL, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trdinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29796/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št. 1215426
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152
Rg-114748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04881 z dne 3. 11. 1997 pri subjektu
vpisa HIFI COLOR STUDIO, d.o.o., družba
za pripravo in izdelavo tiskarskih form,
tiskarstvo, založništvo, poslovne storitve
in trgovino, sedež: Vojkova cesta 78,
1000 Ljubljana, pod
vložno
št.
1/29293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št. 1195808

Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Tacenska 95
Rg-115060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00900 z dne 10. 10. 1997 pri subjektu vpisa MAYGUT, podjetje za gradbeništvo in investicije, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova ulica 6, sedež: Slomškova ulica 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5460115
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vojsk Adolf, razrešen 14. 2. 1997;
direktorica Tepeš Marija, Ljubljana, Pegamova ulica 6, imenovana 15. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03049 z dne 8. 10. 1997 pod št. vložka 1/21350/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št. 5701228003
Firma: EUROPAPIER, trgovsko podjetje s papirjem, d.o.o., Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva 26
Ustanovitelj: EUROPAPIER, trgovsko
podjetje s papirjem, d.o.o., Medvode, Ladja 10, vstop 18. 3. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Potočnik Igor, Ljubljana, Dvoržakova
11, imenovan 18. 3. 1997, zastopa podružnico z omejitvijo, da brez predhodnega pisnega soglasja družbenikov ne sme opravljati naslednjih poslov:
a) odtujitev in obremenitev vloženega
premoženja, udeležbe in podjetij (obratov);
b) ustanovitev in ukinitev podružnic in
obratov;
c) investicije, katerih vrsto, obseg in porabo sprejeti letni budget ne pokriva;
d) navezava in prekinitev obstoječih
bančnih zvez;
f) dajanje posojil in kreditov, ki ne spadajo k navadnemu poslovnemu življenju;
g) prevzem garancij in drugih jamstev;
h) obljuba udeležbe pri dobičku in/ali
prometu;
i) obljuba pokojnine in drugih prostovoljnih socialnih storitev, kakor tudi sklenitev,
sprememba in razveza dogovorov z delodajalci;
j) podelitev in preklic prokure in drugih
pooblastil v poslovanju;
k) dobavni, prodajni in drugi sporazumi s
podjetji, na katerih so družbeniki udeležni;
l) imenovanje članov organov v sestrskih
družbah in družbah z udeležbo družbe.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
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jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Rg-115168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05598 z dne 28. 11. 1997 pri subjektu vpisa AMATO, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Domžale, sedež: Cesta talcev 10, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/10872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5517826
Firma: AMATO, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: AMATO, d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, IOC Trzin, Motnica 8
Ustanovitelj: Rotter Berton Arduino, Budihna Aleš in Verhovec Tomaž, izstopili
7. 10. 1997; AMATO, d.o.o., Trzin, IOC
Trzin, Motnica 8, vstopil 7. 10. 1997, vložil
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Budihna Aleš, razrešen 7. 10. 1997;
direktor Gorenc Milan, Domžale, Obrtniška
ul. 16, imenovan 7. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 10. 1997.
Rg-115171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05608 z dne 25. 11. 1997 pod št. vložka 1/29946/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1216198
Firma: LEDENA DEŽELA, prodaja živilskih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: LEDENA DEŽELA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Bučarjeva ulica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šipuš Valent, Škofljica, Bučarjeva ul. 3, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šipuš Valent, imenovan 8. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5552
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Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-115194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05068 z dne 13. 11. 1997 pri subjektu vpisa CERTIUS BPH, borzno posredniška hiša, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28363/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokuristko s temile podatki:
Matična št. 5971055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Bevk Gregorič Vesna, Ljubljana, Petrovičeva 15, imenovana 1. 7. 1997.
Rg-115678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03454 z dne 9. 10. 1997 pod št. vložka 1/29772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1196723
Firma: GRADBENIŠTVO BREŽNJAK,
podjetje za gradnjo objektov, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBENIŠTVO
BREŽNJAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brežnjak Milan, Hrvatska,
Željeznica, Ivanec, vstop 29. 5. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Brežnjak Milan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Marinko Stojan,
Domžale, Ljubljanska cesta 93, imenovana
29. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
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lo 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; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-115872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07241 z dne 31. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MARP, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Obrije 4, Ljubljana, sedež:
Obrije 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5730406
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečnik Marko, Ljubljana,
Obrije 4, vstop 22. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-

mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 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; 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; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 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
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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; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
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; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 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.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 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.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-

tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela 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; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 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; 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; 5221
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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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
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vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 9000 Storitve javne
higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 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; 9304 Pogrebne storitve.
Rg-116558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05493 z dne 9. 12. 1997 pod št. vložka 1/30011/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št. 1216007
Firma: C.P.E. GROUP, trgovina s športno opremo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: C.P.E. GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bravetti Egidio, Devin (Duino), Aurisina, Sistiana 9/P, vložil 1,350.000
SIT, in Frol Majda, Koper, Prade, Cesta
VII/10, vložila 150.000 SIT – vstopila 24. 9.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bravetti Egidio, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Frol Majda,
imenovana 24. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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;
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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-213006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06474 z dne 27. 11. 1998 pri subjektu vpisa MDS METALKA, Podjetje za svetovanje, načrtovanje, izobraževanje, izgradnjo in vzdrževanje poslovnih informacijskih sistemov, d.d., sedež: Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 9. 7.
1998 s temile podatki:
Matična št. 5226422

MARIBOR
Rg-110881
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00521 z dne 4. 7.
1997 pri subjektu vpisa CONNECTA, trgo-

vina in storitve, d.o.o., sedež: Šumenjakova 2, Laznica, 2341 Limbuš, pod vložno št. 1/07841/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 1189808
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Leon, Limbuš, Šumenjakova 2, Laznica, vstop 15. 9. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6024 Cestni
tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-113107
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01338 z dne 11. 9.
1997 pri subjektu vpisa MEHMETI TRADE
& CO., družba za trgovino in storitve,
d.n.o., sedež: Kolodvorska 13, 2327 Rače, pod vložno št. 1/10061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5980933
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 85
Rg-114268
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01444 z dne 15. 10.
1997 pri subjektu vpisa IBEA, inženiring,
trženje in storitve, d.o.o., sedež: Ilije Gregoriča 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št. 5678927
Firma: IBEA, družba za storitve, trgovino in gradbeništvo, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997: 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
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dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
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 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.; 5510 Dejavnost hotelov; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
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drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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; 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.; 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; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 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 pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-114279
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01216 z dne 20. 10. 1997 pod
št. vložka 1/10250/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1199277
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Firma: PROBITAS, družba za svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROBITAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Klinetova ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Duh Irena, Maribor, Klinetova ulica 10, vložila 1,025.000 SIT, Stopinšek Ana, Ptuj, Zgornja Hajdina 11/a, vložila 50.000 SIT, Marinc-Pilej Marina, Ljubljana, Triglavska 65, vložila 50.000 SIT, in
Šmarčan Silvo, Maribor, Gregorčičeva 13,
vložil 375.000 SIT – vstopili 1. 7. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Duh Irena, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokuristi Stopinšek Ana, Marinc-Pilej Marina in Šmarčan Silvo, imenovani 1. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-115748
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01647 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PROMO-CLUB, podjetje za
založništvo, reklamo, propagando, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Šentilj
70/a, 2212 Šentilj, pod vložno št.
1/04804/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5577969
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska cesta 3-5
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2212 Izdajanje časopisov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-116478
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00420 z dne 9. 12.
1997 pri subjektu vpisa VENDING + CO,
podjetje za trgovino, posredovanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., sedež: Turnerjeva 22,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/06987/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbenikov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5684522
Firma: VENDING & CO, podjetje za posredovanje, trgovino, uvoz in izvoz,
d.o.o.
Skrajšana firma: VENDING & CO, d.o.o.
Sedež: 2351 Kamnica, Potokarjeva 8
Ustanovitelja: Bračič Darko, Maribor,
Plečnikova 5, vstop 6. 11. 1992, vložek
1,491.000 SIT, in Ambrožič Vita, Maribor,
Cesta XIV. divizije 1, vstop 1. 4. 1997, vložek 10.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bračič Darko, razrešen 1. 4. 1997 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktorica Ambrožič Vita, imenovana 1. 4. 1997, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
Rg-116528
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/00377 z dne 24. 11.
1997 pri subjektu vpisa OD-DO, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Suhadolčanova 7, 2204
Miklavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/07834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5736633
Ustanovitelja: Fajfar Drago, izstopil 2. 4.
1997; Fajfar Darinka, Miklavž na Dravskem
polju, Suhadolčanova 7, vstopila 2. 4.
1997, vložek 1,813.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fajfar Drago, razrešen 2. 4. 1997;
Fajfar Darinka, razrešena 2. 4. 1997 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.
Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

NOVA GORICA
Rg-203362
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01005 z dne 25. 3.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSTVO VIPAVA d.d. Šempeter pri Gorici, sedež:
Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/01034/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča prokuro s temile podatki:
Matična št.: 5149983
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Ušaj Herman, Šempeter pri Gorici,
Žnidarčičeva 7, imenovan 8. 9. 1997.
Rg-204243
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00223 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa BAČA Tovarna volnenih izdelkov Podbrdo p.o. sedež: Podbrdo 67, 5243 Podbrdo, pod vložno št.
1/00012/00 vpisalo v sodni register tega
lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, skrajšane firme, kapital, spremembo
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
pooblastil zastopnika, nadzorni svet in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5034221
Firma: BAČA Tovarna volnenih izdelkov d.d.
Skrajšana firma: BAČA d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 503,024.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna volnenih izdelkov
Bača Podbrdo, p.o., izstop 23. 9. 1997;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 23. 9. 1997, vložek 76,992.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložek 50,304.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 127,168.000 SIT; udeleženci interne razdelitve, vložili 73,912.000 SIT;
udeleženci notranjega odkupa, vložili
174,648.000 SIT, vsi vstopili 23. 9. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Rejec Marjan, Tolmin, Na hribih 1, razrešen 23. 9. 1997 ter Rejec
Marjan, sedaj Na hribih 2, ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Dakskobler
Marko, Torkar Branko in Smolnikar Martina,
vsi vstopili 23. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga tgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije številka LP
01356/00547-1998/ST z dne 23. 2.
1998.
Rg-204288
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00254 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa PIVON Trgovina
in servisiranje d.o.o. Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčičeva 3, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/02191/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5582750
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vončina Tomaž, razrešen 28. 2.
1998; direktor Kretič Jože, Nova Gorica,
Cankarejva 56, imenovan 1. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-205542
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00240 z dne 4. 5.
1998 pri subjektu vpisa JEREB MEDICINSKO SVETOVANJE IN POMOČ PRI NEGI
d.o.o. Idrija, sedež: Levstikova 1, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/01073/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5394953
Firma: ELPIS Poslovna informatika in
računovodstvo d.o.o. Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Arkova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jereb Franc, izstop 22. 1.
1998; Črv Marko, Idrija, Godovič 132; Vehar Miro, Spodnja Idrija, Slovenska cesta
19 in Lazar Bojan, Idrija, Gore 11, vstopili
22. 1. 1998, vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jereb Franc, razrešen 20. 2. 1998;
direktor Lazar Bojan, imenovan 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
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Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 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; 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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Rg-205543
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00319 z dne 4. 5.
1998 pod št. vložka 1/03809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263315
Firma: STEBANA Trgovina na debelo
d.o.o. Ajdovščina
Skrajšana firma: STEBANA d.o.o. Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Žapuže 99
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stegovec Branko, Ajdovščina, Žapuže 99, vstop 14. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stegovec Branko, imenovan 14. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 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; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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;
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
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kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Rg-205544
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00335 z dne 4. 5.
1998 pod št. vložka 1/03810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300253
Firma: UMLAUT Poslovne storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: UMLAUT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih
puntarejv 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trentini Luca Sandro, Barzano, Via Garibaldi 99 F in Pazzaglia Mauro, Bussero, Via A. Greppi 2 D, vstopila
6. 4. 1998, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Pazzaglia Mauro, imenovan 6. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Bašin Damjan, Nova Gorica, Bratov
Hvalič 130, imenovan 6. 4. 1998; prokurist
Trentini Luca Sandro, imenovan 6. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404

Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 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.
Rg-205546
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00343 z dne 6. 5.
1998 pri subjektu vpisa GOSTOL LEASING d.o.o. Nova Gorica, sedež: Prvomajska 74, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01108/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža
družbe, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5389739
Firma: GORICA LEASING d.o.o. Nova
Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Raspor Aleš, Nova Gorica, Gradnikove brigade 51, razrešen 24. 4. 1998 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, razen sklepanje
pogodb, ki presegajo znesek osnovnega
kapitala družbe, sklepa le s predhodnim
soglasjem ustanovitelja ali njegovega pooblaščenca.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-205547
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00071 z dne 7. 5.
1998 pri subjektu vpisa MAGIM Podjetje
za izdelavo, prodajo in servis športnih
rekvizitov d.o.o. Vrtojba, sedež: Pod Lazami 15 c, 5290 Šempeter, pod vložno
št. 1/00688/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža in spremembo priimka zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5331706
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
Opekarniška 15 c, Vrtojba
Osnovni kapital: 1,619.000 SIT

Ustanovitelja: Manasovski Radomir, vstop 18. 1. 1990 ter Levstik-Manasovska Sonja, vstop 7. 7. 1993, oba Nova Gorica, M.
Kogoja 9, vložila po 809.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Manasovski Radomir, imenovan
18. 1. 1990, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205549
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00197 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa ADRIA AUTO Notranja in zunanja trgovina d.o.o. Nova
Gorica, sedež: Industrijska cesta 2,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 553137
Ustanovitelj: Adriaimpex, s.p.a., izstop
1. 1. 1998; Autocommerce, zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d.,
Ljubljana, Baragova 5, vstop 1. 1. 1998,
vložek 23,108.938 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Štolfa Dario, razrešen 3. 12. 1997.
Rg-205550
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/01091 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa TIK Tovarna igel
Kobarid d.o.o. sedež: Goriška cesta 5/a,
5222
Kobarid,
pod
vložno
št.
1/00145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev, člane nadzornega sveta in spremembo družbene pogodbe z dne 18. 11.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5034035
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 15. 12. 1997; Certa,
Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.,
Cerkno, Ličarjeva 7, vstop 15. 12. 1997,
vložek 554,984.376 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mašera Pavel kot zastopnik pravne skupnosti imetnikov skupnega in enotnega poslovnega deleža, Kobarid, Livek 30,
vstop 15. 12. 1997, vložek 138,746.094
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Člani nadzornega sveta: Mavri Rafael,
Sedej Metod in Golob Zoran, vsi vstopili
15. 12. 1997.
Rg-205551
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00289 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa KATJA, KNJIGOVODSKI
SERVIS, KOJSKO d.o.o. sedež: Kojsko 9,
5211 Kojsko, pod vložno št. 1/02625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1300164
Firma: FLAJ-BAN Poslovne storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: FLAJ-BAN d.o.o.
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanoviteljici: Uran Katja, izstop 1. 4.
1998; Uran Jana, Dutovlje, Dutovlje 160,
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vstop 1. 4. 1998, vložek 1,516.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Uran Katja, razrešena 1. 4. 1998,
prokuristka Uran Katica, Dutovlje, Dutovlje
160, imenovana 1. 4. 1998; direktorica Logar Karmen, Sežana, Kidričeva 3, imenovana 1. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Makuc Karmen, Kojsko,
Kojsko 9, imenovana 1. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 1593 Proizvodnja vina
iz grozdja; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 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;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205552
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00319 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa OPIM INSTALACIJE d.o.o. Instalacije v gradbeništvu Idrija, sedež: Mestni trg 11, 5280 Idrija, pod
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vložno št. 1/02776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in izstop družbenika in spremembo poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5703484
Ustanovitelja: OPIM inženiring, d.o.o.,
Idrija, izstop 30. 12. 1996; Menard Miran,
Idrija, Levstikova 15, vstop 30. 12. 1996,
vložek 1,128.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Troha Mirjan, Spodnja Idrija, Srednja Kanomlja 59, vstop 30. 12. 1996, vložek 376.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisdana dne 8. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjv, cistern, kontejnerjev;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5156 Trgovna na
debelo z drugimi polizdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-205553
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00018 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa STEKAL Podjetje
za izdelavo in montažo aluminijastih in
steklenih elementov, d.o.o., Tolmin, sedež: Kozaršče 14 d, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/03253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo priimka družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5806623
Ustanovitelji: Kozorog Dragica, izstop
18. 12. 1997; Žuber Jerneja, Kobarid, Potoki 6/C, vstop 12. 9. 1994, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žuber Damijan, Kobarid, Potoki 6, vstop
12. 9. 1994, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:
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; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
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Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
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; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Rg-205555
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00320 z dne 8. 5.
1998 pod št. vložka 1/03811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300628
Firma: IPOD Trgovina in inženiring
d.o.o.
Skrajšana firma: IPOD d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Lemutova
ulica 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Anzeljc Roman, Nova Gorica, Lemutova 14, vstop 10. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Anzeljc Roman, imenovan 10. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 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; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
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in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 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; 7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-205557
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02053 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa ELEKO Proizvodnja in trgovina elektronskih in kovinskih
izdelkov d.o.o. Vrtojba, sedež: Cesta na
Čuklje 56, Vrtojba 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/00984/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5379679
Firma: ELEKO Proizvodnja in trgovina
elektronskih in kovinskih izdelkov d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKO d.o.o.
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Švara Karel, Šempeter pri
Gorici, Cesta na Čuklje 56, Vrtojba, vstop
14. 12. 1989, vložek 1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Švara Vanja, Šempeter pri Gorici, Cesta na Čuklje 56, Vrtojba, vstop 14. 12. 1989, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.
Rg-205560
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00325 z dne 11. 5.
1998 pod št. vložka 1/03812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1263498
Firma: GTS SLOMAR Gostinstvo, trgovina in svetovanje, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: GTS SLOMAR, d.o.o.,
Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Lavričeva
23/a
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelja: Bolčina Marko, Ajdovščina, Lavričeva 23/a, vstop 14. 4. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Slokar Bogdan, Ajdovščina, Na Livadi
3, vstop 14. 4. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bolčina Marko, imenovan 14. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Slokar Bogdan, imenovan 14. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
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debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 9232 Obratovanje ob-
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jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-205561
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00358 z dne 12. 5.
1998 pri subjektu vpisa AVTOPRODAJA
Družba za trgovanje na debelo z rezervnimi deli d.o.o. sedež: IX. Korpus 96,
5250 Solkan, pod vložno št. 1/00528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremebo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:
Matična št.: 5143411
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štolfa Ivan, razrešen 1. 5. 1998; zastopnik Krpan Anton, Volčja Draga, Bukovica 26 b, imenovan 1. 5. 1998, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205563
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00347 z dne 12. 5.
1998 pod št. vložka 1/03814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300377
Firma: TOP PARTY Gostinstvo, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TOP PARTY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež 5295 Branik, Branik 67/e
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ban Boštjan, Komen, Komen 72/a, vstop 10. 4. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocjančič Edvin, Branik, Branik 67/e, vstop
10. 4. 1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kocjančič Edvin, imenovan 10. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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 de-
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belo 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Rg-205564
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00348 z dne 12. 5.
1998 pod št. vložka 1/03813/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300423
Firma: KANIVA Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: KANIVA, d.o.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Poljubinj 64/a
Osnovni kapital: 2,245.000 SIT
Ustanoviteljica: Bremec Vanja, Tolmin,
Poljubinj 64/A, vstop 10. 4. 1998, vložek
2,245.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bremec Vanja, imenovana 10. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.
Rg-205565
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00342 z dne 18. 5.
1998 pri subjektu vpisa HEKTOR Trgovsko podjetje d.o.o. sedež: Lokarjev drevored 6, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5394830
Ustanovitelji: Plesničar Hektor, Ajdovščina, Lokarjev drevored 6, vstop 3. 7. 1990,
vložek 1,585.000 SIT; Plesničar Veronika,
Plesničar Lotti in Plesničar Morris, vsi izstopili 24. 4. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Plesničar Lotti, razrešena 31. 3.
1998; direktor Plesničar Hektor, imenovan
31. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-205566
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00304 z dne 18. 5.
1998 pri subjektu vpisa SYNATEC Elektronika d.o.o. Idrija, sedež: Vojkova 8,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenikov in spremembo poslovnih deležev ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5536529
Ustanovitelji: Kokošar Stojan, Idrija, Grilčeva 32, vstop 10. 7. 1992, vložek
1,574.299,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bolko Branko, Idrija, Ulica Svete Barbare 32, vstop 10. 7. 1992, vložek
1,574.299,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stamm Christiane, Pliezhausen, Drosselstr. 12, vstop 12. 11. 1996, vložek
734.670,15 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petrič Stojan, Spodnja Idrija, Mo-
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kraška vas 6, vstop 11. 2. 1998, vložek
314.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvelbar Marjeta, Idrija, Grilčeva 26, vstop
11. 2. 1998, vložek 314.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Albreht Ivan, Idrija,
Nikolaja Pirnata 6a, vstop 11. 2. 1998, vložek 314.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Jože, Idrija, Godovič 12, vstop 11. 2. 1998, vložek 314.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bolko Radovan,
Idrija, Arkova 16, vstop 11. 2. 1998, vložek
314.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potočnik Jože, Idrija, Gortanova 2a, vstop
11. 2. 1998, vložek 314.860 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

la statuta z dne 26. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1226487.

Rg-205569
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00369 z dne 19. 5.
1998 pri subjektu vpisa PORTAL, Podjetje
za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu, d.o.o., Tolmin, sedež: Cirila Kosmača 17, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00949/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5373492
Sedež: 5220 Tolmin, Na logu 10.

Rg-205571
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00357 z dne 21. 5.
1998 pod vložno št. 1/03816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1300962
Firma: SLOLEDER, Trgovina in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: SLOLEDER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih
puntarjev 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Leonardi Francesco, Montebello Vicentino, Londra 16, vstop 6. 5.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rovizzi Dario, Chiampo, Via
F. Angelo 31, vstop 6. 5. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Rovizzi Dario, imenovan 6. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Bašin Damijan, Nova Gorica, Bratov Hvalič
130, imenovan 6. 5. 1998; prokurist Leonardi Francesco, imenovan 6. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
1910 Strojenje in dodelava usnja; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205570
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00361 z dne 19. 5.
1998 pri subjektu vpisa VIPA INVEST
SOČA, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva
7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev prečiščenega besedi-

Rg-205574
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00376 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, sedež:
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00208/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Rg-205567
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00294 z dne 18. 5.
1998 pri subjektu vpisa GOPLAT Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Nova Gorica, sedež: Pionirska 19, 5250 Solkan,
pod vložno št. 1/01596/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5478561
Firma: GOPLAT Proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: GOPLAT d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ul.
Goriške fronte 46
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gulin Denis, Šempeter pri Gorici,
Stjenkova ulica 33, imenovan 27. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev, razen za odsvojitev in obremenitev premoženja družbe
in družbe same, kjer potrebuje pisno soglasje ustanovitelja.
Rg-205568
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00362 z dne 19. 5.
1998 pri subjektu vpisa VIPA INVEST NANOS, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Nova Gorica, sedež: Kidričeva
7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev prečiščenega besedila statuta z dne 26. 3. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1226428.
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Matična št.: 5221625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Šemrov Jože, Nova Gorica, Gregorčičeva 15, razrešen 5. 5. 1998 in imenovan za v.d. ravnatelja, ki zastopa šolo brez
omejitev.
Rg-205575
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00374 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa BRIZGAL, Predelava in dodelava plastičnih mas, d.o.o.,
Volčja Draga v stečaju, sedež: Volčja
Draga 42, 5293 Volčja Draga, pod vložno št. 1/01741/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
216/98 z dne 6. 3. 1998 z vpisom “Izbris
vpisov v zvezi s stečajnim postopkom, spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov
in zastopnikov” s temile podatki:
Matična št.: 5507090
Firma: BRIZGAL, Predelava in dodelava plastičnih mas, d.o.o., Volčja Draga
Skrajšana firma: BRIZGAL, d.o.o., Volčja Draga
Ustanovitelj: Poligalant, p.o., Volčja Draga, izstop 31. 12. 1997; Proplastics, Brizganje termoplastov, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, Zapučke 5, Vrtojba, vstop 31. 12.
1997, vložek 13,759.417 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: stečajni upravitelj Čibej Ivo, razrešen 31. 12.
1997.
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča
opr. št. St 13/96 z dne 31. 12. 1997 se
vpiše:
1. Stečajni postopek zoper prodano
pravno osebo BRIZGAL, d.o.o., Volčja Draga, v stečaju, se ustavi, nadaljuje pa se
zoper stečajno maso.
2. Iz sodnega registra se pri družbi BRIZGAL, d.o.o., izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.
Rg-205576
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00339 z dne 26. 5.
1998 pod vložno št. 1/03800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1277235
Firma: ESPRESSO COFFEE, Distribucija pijač, d.o.o.
Skrajšana firma: ESPRESSO COFFEE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,
Bratuževa 13/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Colombo Giovanni, Gorizia, Piazza Cavour št. 7, vstop 7. 4. 1998,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Colombo Giorgio, Gorizia, Trg Cavour 7, vstop 7. 4. 1998, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bertolo Ivano Francesco, Fiume Veneto, U.S. Francesco 4, vstop 7. 4. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ferletič Aleš, Miren, Miren št. 50,
imenovan 7. 4. 1998, brez izrecnega
sklepa skupščine družbe direktor ne sme
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podpisovati listin s katerimi se odtujujejo,
obremenjujejo ali oddajajo nepremičnine
last družbe; sklepajo najemne pogodbe v
breme družbe; sklepajo pogodbe o dobavi
blaga ne glede na vrednost blaga. Za plačila dobave blaga, opravljenih storitev oziroma vsa druga plačila v breme družbe, ki
presegajo znesek 10.000 SIT je potreben
sopodpis vsaj enega družbenika; prokurist
Bertolo Ivano Francesco, imenovan 7. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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; 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; 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 porce-
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lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, 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; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440

Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-205577
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00381 z dne 26. 5.
1998 pri subjektu vpisa AVIP, Družba za
upravljanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03328/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5821282
Člani nadzornega sveta: Vogrinčič Dušan, Toroš Nives in Kalin Emil, vsi vstopili
23. 4. 1998.
Rg-205580
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00390 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa PUPA, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bratov Hvalič 10, Kromberk,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00444/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5303583
Ustanovitelja: Dronjič Vojka, izstop
26. 5. 1998; Dronjič Mate, Nova Gorica,
Bratov Hvalič 10, vstop 21. 11. 1989, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-205581
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00375 z dne 28. 5.
1998 pod vložno št. 1/03818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1303619
Firma: DETAJL, Oblikovanje, projektiranje, inženiring, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DETAJL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Glavni trg 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lokar-Lavrenčič Vlasta in
Lavrenčič Marko, oba Vipava, Gradnikove
brigade 11, vstopila 18. 5. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lavrenčič Marko, imenovan 18. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Lokar-Lavrenčič Vlasta, imenovana
18. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
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prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 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; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-205588
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00371 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– VZDRŽEVANJE, d.o.o., Anhovo, sedež:
Anhovo 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5513740

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ipavec Zdenko, Kanal, Čargova 24,
razrešen 13. 5. 1998 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev. Za pravne posle katerih vrednost presega 10.000 DEM v tolarski protivrednosti
na dan sklenitve posla; ne glede na vrednost posla, kadar daje ustanovitelj za izvedbo ali kreditiranje posla garancije ali take
posle kreditiranja, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ter drugih pomembnejših osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 10.000 DEM
v tolarski protivrednosti na dan sklenitve posla; dajanje ali prevzemanje garancij ter dajanje in najemanje posojil, ki presegajo
zgoraj naveden znesek in nakup, prodajo ali
drugačno odtujitev deležev, je potrebno
predhodno soglasje poslovodnega organa
ustanovitelja.
Rg-205589
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00353 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa BANKA VIPA, d.d.,
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 7, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/02492/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5616158
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
65121 Dejavnost bank.
Rg-205591
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00300 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa KOMUNALA IDRIJA, p.o., sedež: Carla Jakoba 4, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/00227/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, kapital, spremembo pooblastil zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5144647
Firma: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE IDRIJA, d.o.o., Carla Jakoba 4,
Idrija
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 74,227.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Idrija, izstop 10. 3. 1998; Občina Idrija in Občina
Cerkno, Idrija, Mestni trg 1, vstop 10. 3.
1998, vložek 50,549.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop
10. 3. 1998, vložek 2,368.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavaorvanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop 10. 3.
1998, vložek 2,368.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 10. 3.
1998, vložek 7,987.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brus Miran, Idrija, Študentovska 15, vstop 10. 3. 1998, vložek 390.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brus Ivan,
Idrija, Beblerjeva 2, vstop 10. 3. 1998, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cene Milenko, Idrija, Gregorčičeva
43, vstop 10. 3. 1998, vložek 391.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koder Ivan, Idrija, Ul. zmage 8, vstop 10. 3. 1998, vložek
391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Št.

4 / 22. 1. 1999 / Stran 377

Jurjavčič Marijan, Idrija, Beblerjeva 10, vstop 10. 3. 1998, vložek 446.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Logar Herman,
Idrija, Henrika Freyerja 4, vstop 10. 3.
1998, vložek 168.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kogej Franc, Idrija, Tomšičeva 20, vstop 10. 3. 1998, vložek 446.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolenc
Franc, Idrija, Rožna 7, vstop 10. 3. 1998,
vložek 391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pišlar Klemen, Idrija, Mihevčeva 4,
vstop 10. 3. 1998, vložek 112.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pirih Izidor,
Cerkno, Trebenče 6, vstop 10. 3. 1998,
vložek 224.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Poljanšek Marijan, Idrija, Rudarska
16, vstop 10. 3. 1998, vložek 446.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Murovec
Marija, Idrija, Arkova 6, vložek 391.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Poltrini Bruno
Cezar, Idrija, Godovič 101, vstop 10. 3.
1998, vložek 446.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rudolf Franc, Črni vrh nad
Idrijo, Zadlog 13, vstop 10. 3. 1998, vložek 391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vončina Vincencij, Spodnja Idrija, Meline 1, vstop 10. 3. 1998, vložek 391.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lapajne Silvo, Idrija, Gradnikova 6, vstop 10. 3. 1998,
vložek 391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Prezelj Rafael, Idrija, Staneta
Bloudka 17, vstop 10. 3. 1998, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brus Franc, Idrija, Za gradom 18, vstop
10. 3. 1998, vložek 390.000, odgovornost: ne odgovarja; Murovec Dragomir, Idrija, Cankarjeva 5, vstop 10. 3. 1998, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kržišnik Edvard, Idrija, Staneta Bloudka
14/a, vstop 10. 3. 1998, vložek 391.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bonča Igor,
Črni vrh nad Idrijo, Zadlog 21, vstop 10. 3.
1998, vložek 336.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Černilogar Valentina, Idrija,
Godovič 135, vstop 10. 3. 1998, vložek
391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skalin Cvetka, Idrija, Gregorčičeva 39, vstop 10. 3. 1998, vložek 391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sedej Pavel, Idrija, Jelični vrh 7, vstop 10. 3. 1998, vložek
336.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čar Marko, Idrija, Čopičeva 22, vstop 10. 3.
1998, vložek 336.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bubnič Bogdan, Črni vrh nad
Idrijo, Zadlog 3, vstop 10. 3. 1998, vložek
344.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lampe Boris, Idrija, Godovič 129, vstop
10. 3. 1998, vložek 390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čar Peter, Idrija, Čopičeva 22, vstop 10. 3. 1998, vložek
446.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krapež Andrej, Idrija, Staneta Bloudka 17,
vstop 10. 3. 1998, vložek 336.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rupnik Jelka
Frančiška, Idrija, Godovič 12, vstop 10. 3.
1998, vložek 391.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rustja Zorko, Idrija, Otona Župančiča 9, razrešen 7. 4. 1997 in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije št. LP
01306/02037-1998/KJ z dne 8. 4. 1998.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 19023/94
Rg-4
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:
ITEX, tekstil, obutev, konfekcija in
modni dodatki, d.o.o., Žeje 15/c, Komenda, reg. št. vl. 1/14154/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marta Štebe, Žeje 15c,
Komenda in Odo Kalan, Fiume 432, Trst, z
ustanovitvenim kapitalom 86.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja v skladu z njunimi vložki.
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 4. 1. 1999
Srg 2747/98
Rg-5
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep.
PETROL, Borzno posredniška hiša,
d.d., Ljubljana, Tivolska 44, reg. št. vl.
1/26744/00, preneha po skrajšanem postopkup o sklepu skupščine z dne 10. 4.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so PETROL, d.d., Dunajska
50, Ljubljana, Peteh Danilo, Čebelarska 7,
Ljubljana, LES, d.o.o., Rovte, Rovtarske Žibrše 35, Rovte, Juvan Janez, Ljubljanska
23, Domžale in PRIMOFIN, d.d., Maribor,
Glavni trg 4, Maribor, z ustanovitvenim kapitalom 100,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na delničarje, in sicer: PETROL,
d.d. 75%, Peteh Danilo 10%, LES, d.o.o.
7,5%, Juvan Janez 2,5% in PRIMOFIN, d.d.
5%.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998
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Srg 98/01881
Rg-207707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01881 z dne 3. 4. 1998 pod št.
vložka 1/00739/06 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
LJUBLJANA, n.sol.o., Ljubljana, Tržaška
c. 2, Temeljna organizacija združenega
dela Gozdarstvo Ljubljana, o.sub.o., Logatec, Tovarniška 10
Skrajšana firma: TOZD Gozdarstvo Logatec, o.sub.o.
Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 1370 Logatec, Tovarniška 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Opara Boris, razrešen 10. 11. 1997.
Izbris TOZD-a, vl. št. 1/00739/06, pri
Gozdnem gospodarstvu Ljubljana, n.sol.o.,
Ljubljana, Tržaška c.2, katero se je pripojilo
k družbi GOZD, d.d., Ljubljana, vl. št.
1/13490/00, v posledici lastninskega
preoblikovanja v d.d.
Srg 95/01562
Rg-208915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01562 z dne 20. 7. 1998 pod vložno
št. 1/12909/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LTS, d.o.o., Prodaja iger na srečo in trgovino
Skrajšana firma: LTS, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Mahovnik 20a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tkalec Ljerka in Tkalec
Martin, izstop 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Tkalec Ljerka in Tkalec Martin, oba
Kočevje, Mahovnik 20 a.
Srg 94/05626
Rg-208926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05626 z dne 20. 7. 1998 pod vložno št. 1/18116/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GRUBAR, proizvodnja, trgovina, storitve, turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRUBAR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 184
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Grubar Vinko, Rutar Gorjan
Marjeta, Grubar Anton in Grubar Jože, izstop 27. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Grubar Vinko, Ljubljana, Selanov
trg 6, Grubar Jože, Šentjernej, C. Oktobr-

skih žrtev 45a, Grubar Anton, Šentjernej,
Mali Ban 6 in Rutar-Gorjan Marjeta, Ljubljana, Krivec 8.
Srg 97/00153
Rg-209141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00153 z dne 10. 9. 1998 pod vložno
št. 1/22740/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5782937
Firma: FERKOL – POMOČ, podjetje za
izvajanje socialno varstvenih storitev,
k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: FERKOL – POMOČ,
k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v kostanj 11a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Ferkol Darja in Dobaja Franjo, izstop 16. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Ferkol Darja, Cesta v kostanj 11a,
Ljubljana in Dobaja Franjo, Tesarska 10,
Ljubljana.
Srg 94/07276
Rg-209215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07276 z dne 17. 8. 1998 pod vložno
št. 1/07756/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SUTER, trgovina, izvoz-uvoz,
zastopanje, marketing, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SUTER, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Polje 357
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Darja in Kuhar Andrej, izstop 18. 5. 1994.
Sklep družbenikov z dne 18. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Darja Kuhar in Andrej Kuhar, oba Ljubljana, Polje 357.
Srg 95/01844
Rg-211311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01844 z dne 15. 10. 1998 pod vložno
št. 1/14389/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RODOLPHO, d.o.o., tekstilno
podjetje, Prelog 38, Domžale
Skrajšana firma: RODOLPHO, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Prelog 38
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Rojec Igor, Balažic Radka
in Potrč Mateja, izstop 30. 3. 1995.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Rojec Igor, Tunjiška 2, Kamnik, Balažic
Radka, Plešičeva 4, Ljubljana in Potrč Mateja, Vojsko 17, Vodice nad Ljubljano (vpisano v sodni register s sklepom Srg
1844/95 z dne 15. 10. 1998).
Srg 94/06553
Rg-211481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06553 z dne 3. 9. 1998 pod vložno št.
1/16110/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PC++, Podjetje za informatiko,
računalništvo in elektroniko, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PC++, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrtnikova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Logar Julija, izstop 9. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Julija Logar, Dolenjska cesta 40, Ljubljana.
Srg 96/07017
Rg-211593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07017 z dne 15. 10. 1998 pod vložno
št. 1/14408/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MARKEC, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Logatec, Pokopališka
pot 3
Skrajšana firma: MARKEC, d.o.o., Logatec, Pokopališka pot 3
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Pokopališka
pot 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šparemblek Jernej in Šparemblek Robert, izstop 23. 12. 1996.
Sklep ustanoviteljev z dne 23. 12.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jernej Šparemblek in Robert Šparemblek, oba Logatec, Pokopališka pot 3.
Srg 97/073344
Rg-211595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07344 z dne 27. 10. 1998 pod vložno
št. 1/16427/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5593778
Firma: DK 2, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem, storitve, Cesta na
Loko 5, Ljubljana
Skrajšana firma: DK 2, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Loko 5
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Joković Darko, izstop
31. 12. 1997.
Sklep ustanovitelja z dne 15. 12. 1997
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Darko Joković, Cesta na Loko 5, Ljubljana.
Srg 97/04790
Rg-211865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04790 z dne 9. 11. 1998 pod vložno
št. 1/05388/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BOGDAN IMPEX, podjetje za
posredovanje v blagovnem in finančnem
prometu doma in v tujini, d.o.o.
Skrajšana firma: Bogdan Impex, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Molniške čete 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Cvahte Bogdan, izstop
19. 8. 1997.
Sklep skupščine z dne 19. 8. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Cvahte Bogdan, Molniške čete 13, Ljubljana.
Srg 97/00513
Rg-211866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00513 z dne 9. 11. 1998 pod vložno
št. 1/07655/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: EDBERG, Podjetje za trgovino
in zastopništvo, Vodice, d.o.o.
Skrajšana firma: EDBERG – Vodice,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Lokarje 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bergant Edvard, izstop
22. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 22. 1. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bergant Edvard, Lokarje 15, Vodice.
Srg 98/03182
Rg-211939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03182 z dne 27. 10. 1998 pod vložno
št. 1/09124/01 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča poslovno enoto s temile
podatki:
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Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, PE
Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 9
Izbris poslovne enote na podlagi sklepa
upravnega odbora z dne 22. 12. 1997.
Srg 98/03183
Rg-211940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03183 z dne 28. 10. 1998 pod vložno
št. 1/09124/02 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča poslovno enoto s temile
podatki:
Matična št.: 5227992011
Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, PE
Kočevje, Cesta na Trato 6, Kočevje
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1330 Kočevje, Cesta na Trato 6
Izbris poslovne enote na podlagi sklepa
upravnega odbora z dne 22. 12. 1997.
Srg 98/03185
Rg-211941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03185 z dne 27. 10. 1998 pod vložno
št. 1/9124/03 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča poslovno enoto s temile podatki:
Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, PE
Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 58
Izbris poslovne enote na podlagi sklepa
upravnega odbora z dne 22. 12. 1997.
Srg 98/04903
Rg-212051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04903 z dne 19. 11. 1998 pod vložno
št. 1/27913/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5940451
Firma: VETERINA JATA, družba za veterinarstvo, d.o.o., Zalog
Skrajšana firma: VETERINA JATA,
d.o.o., Zalog
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Hladilniška 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Družbeno podjetje JATA
MESO Zalog, p.o., izstop 15. 5. 1998.
Sklep skupščine z dne 15. 5. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema JATA MESO, Hladilniška 37, Ljubljana-Polje.
Srg 96/04248
Rg-212067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 96/04248 z dne 25. 11. 1998 pod
vložno št. 1/05006/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ARHITRAV, Delniška družba za
svetovanje, agencijske posle, trgovino
in marketing, d.d., Domžale
Skrajšana firma: ARHITRAV, d.d., Domžale
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 76
Ustanovitelji: Končarn Janez, Kukenberg
Marko, Belcijan Jana, Rutar Vera, Ulčar Borut, Girandon Andrej, Cerkvenik Peter, Ostojić Anika, Žlindra Stanislava, Marković Cirilka, Maren Vanja, Šraj Milena, Šarec Janez,
Filipčič Jože, Ciperle Janez in Nahtigal
Franc, izstop 11. 7. 1997.
Sklep skupščine z dne 11. 7. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli: Končan Janez, Vrhpolje 279, Kamnik;
Kukenberg Marko, Zaboršt, Šumberška cesta 42, Domžale; Belcijan Jana, Vrba 18,
Domžale; Rutar Vera, Livarska 5, Kamnik;
Ulčar Borut, Cankarjeva 32, Kamnik; Girandon Andrej, Zaboršt, Pot za Bistrico 16,
Domžale; Cerkvenik Peter, Ulica Matije
Tomca 2, Domžale; Ostojić Anika, Aškerčeva ulica 33a, Domžale; Žlindra Stanislava,
Samostanska 12, Kamnik; Marković Cirilka, Ljubljanska cesta 31, Dob; Maren Vanja, Glavarjeva cesta 16, Komenda; Šraj
Milena, Prešernova cesta 38, Radomlje; Šarec Janez, Preserje, Kamniška cesta 20,
Radomlje; Filipčič Jože, Cankarjeva ulica
11, Trzin; Ciperle Janez, Jesenova ulica
21, Domžale in Nahtigal Franc, Pot za Bistrico 23, Domžale.
Srg 96/01326
Rg-212470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01326 z dne 2. 11. 1998 pod vložno
št. 1/12771/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INTERHOLDING, Razvojni inženiring, Ljubljana, d.d.
Skrajšana firma: INTERHOLDING Ljubljana, d.d.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 184
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelji: Dugar Bruno, I.FI., S.R.L.
in I.F.I.D., GMBH, izstop 29. 8. 1992.
Sklep ustanovitelja z dne 30. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bruno Dugar, Ročinj 6a, Kanal.
Srg 96/06811
Rg-212471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06811 z dne 2. 11. 1998 pod vložno
št. 1/18036/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: JUMAR, Podjetje za trgovino in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JUMAR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hubadova 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Berkopec Martin, izstop
17. 12. 1996.
Sklep ustanovitelja z dne 17. 12. 1996
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Martin Berkopec, Hubadova ulica 16,
Ljubljana.
Srg 97/05233
Rg-212473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05233 z dne 5. 11. 1998 pod vložno
št. 1/11258/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KAP, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Mašera Spasićeva 9
Skrajšana firma: KAP, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mašera Spasićeva 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kapun Gregor, izstop 8. 9.
1997.
Sklep ustanovitelja z dne 8. 9. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Gregor Kapun, Mašera Spasićeva 9,
Ljubljana.
Srg 97/07383
Rg-212475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07383 z dne 2. 11. 1998 pod vložno
št. 1/09460/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5799945
Firma: KUČ, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KUČ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 92b
Osnovni kapital: 1,519.992 SIT
Ustanovitelj: Vujadinovič Ljubislav, izstop
25. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ljubislav Vujadinovič, Zaloška 92b, Ljubljana.
Srg 98/01227
Rg-212476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01227 z dne 2. 11. 1998 pod vložno
št. 1/06199/00 izbrisalo iz sodnega regis-

tra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VLASTEK, proizvodnja vlaken,
tkanin in kompozitov, d.o.o., Hrastnik,
Grajska pot 10
Skrajšana firma: VLASTEK, d.o.o.,
Hrastnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Grajska pot 10
Osnovni kapital: 1,604.800 SIT
Ustanovitelja: Steklarna Hrastnik, d.d. in
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., izstop
19. 1. 1998.
Sklep skupščine z dne 19. 1. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Steklarna Hrastnik, d.d., Cesta 1. maja
14, Hrastnik in Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Srg 98/02629
Rg-212481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02629 z dne 11. 11. 1998 pod vložno
št. 1/25135/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BAJIČ-MANOJLOVIĆ, d.n.o.,
storitve, posredništvo, proizvodnja, trgovina, marketing, uvoz-izvoz, Ljubljana
Skrajšana firma: BAJIĆ-MANOJLOVIĆ,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Polje 351/b
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelja: Bajić Đorđo in Manojlović
Borivoje, izstop 7. 5. 1998.
Sklep skupščine z dne 7. 5. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Đorđo Bajić, Osenjakova 10, Ljubljana
in Borivoje Manojlović, Hradeckega 32,
Ljubljana.
Srg 98/03484
Rg-212484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03484 z dne 2. 11. 1998 pod vložno
št. 1/18912/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5621089
Firma: HIT-HOLDING, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: HIT-HOLDING, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 400,000.000 SIT
Ustanovitelj: HIT-Consulting, d.o.o., izstop 16. 6. 1998.
Sklep skupščine z dne 16. 6. 1998 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel HIT-Consulting, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 6.
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Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1.
1999, se objava Ob-3, popravi in se pravilno glasi:
Ugotovi se, da je Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije določen kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Uredništvo
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 2 z dne 15. 1.
1999 se objave Ob-207, Ob-221, Ob-223
in Ob-224 popravijo in se pravilno glasijo:
Ob-207
Ugotovi se, da je Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Ob-221
Ugotovi se, da je Sindikat finančnih organizacij Slovenije določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Ob-223
Ugotovi se, da je Sindikat državnih in
družbenih organov Slovenije določen kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Ob-224
Ugotovi se, da je Sindikat delavcev trgovine Slovenije določen kot reprezentativni sindikat v dejavnosti.
Uredništvo

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-11/98
Ob-363
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 11. 1. 1999 pod zaporedno št. 245, z nazivom “Pravila sindikata zavoda”, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije, Ekonomska šola Ljubljana, kratico: SVIZ Ekonomska šola Ljubljana, matično številko:
1159704 in sedežem Prešernova cesta
6, Ljubljana.

Št.

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.

N 60/98
R-35
Matej Kocjančič, sin Mateja, roj. okoli
leta 1878, nazadnje stanujoč v vasi Krnica
pri Rožarju 86, je pogrešan (na predlog
Kocjančič Ernesta, Krnica 12, Črni Kal, ki
ga zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra).
Skrbnica za poseben primer je Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 1999
N 6/96-9
R-28
Senekovič Heinrich, roj. 12. 7. 1915 v
Janhovi 4, Gornja Radgona, sin Senekovič
Gottfrieda in Johanne, nazadnje stanujoč v
Nasovi, je pogrešan od leta 1946 (na predlog Johanne Donnerer iz Frolichgasse 86
Graz, Republika Avstrija).
Skrbnica za poseben primer je Mira Klenar, soc. delavka Centra za socialno delo
Gornja Radgona, stanujoča Mladinska 7,
Gornja Radgona.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 11. 1. 1999

Oklici dedičem
D 503/96
R-27
Pred tukajšnjim sodiščem teče zapuščinski postopek po pok. Intihar Rudolfu, roj.
13. 3. 1922 in umrlem 15. 5. 1946 iz Hinj,
Visejec št. 36.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato nastopi zakonito dedovanje. Kot zakoniti dedni upravičenci pridejo v poštev, tudi potomci zapustnikovega pokojnega brata Intihar
Franca, ki živijo nekje v ZDA in sodišče ne
razpolaga z njihovimi naslovi. Ti dediči se
zato s tem oklicem pozivajo, da se v roku
enega leta, od dneva objave tega oklica v
Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo pri tem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer.
Center za socialno delo Novo mesto je
kot skrbnika za poseben primer postavil Ni-
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kolo Padevskega iz Novega mesta, Jerebova 18.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 1. 1999
D 253/97
R-26
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Albinu Dorniku, sinu Jožeta,
roj. 28. 2. 1878, umrlemu 14. 10. 1949,
kmetovalcu iz Gaberij št. 101.
Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel med drugimi v poštev tudi njegov brat
Ciril Dornik, rojen 9. 9. 1883, po neuradnih
podatkih naj bi živel v Clevelandu, ZDA. Ker
bivališče dediča sodišču ni znano, ga le-to s
tem oklicem poziva, da se priglasi naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave tega
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije
in na oglasni deski tega sodišča. Prav tako
sodišče poziva vse, ki jim je karkoli znanega
o dediču Cirilu Dorniku, da to sporočijo naslovnemu sodišču v enakem roku.
Po poteku tega roka bo sodišče dediču
neznanega bivališča postavilo skrbnika in
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini,
dne 12. 1. 1999
D 31/96
R-25
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 29. 1. 1996 umrli Pavli Krapež,
roj. Žgavc, hčeri Janeza, roj. 21. 9. 1914,
upokojenki iz Vipave, Ulica MIlana Bajca 4.
Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel
v poštev tudi njen sin Jožef Krapež, roj.
15. 3. 1948, ki se že od leta 1965 nahaja
neznano kje. Zato ga sodišče poziva, da se
naslovnemu sodišču priglasi v roku 1 leta
od objave tega oklica v Uradnem listu RS in
na oglasni deski tega sodišča. Prav tako
sodišče poziva vse, ki vedo za naslov dedičevega prebivališča, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski tega sodišča.
Po poteku tega roka bo sodišče odsotnemu dediču postavilo skrbnika in odločilo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 1. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 8/98-130
S-21
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/98
z dne 8. 12. 1998 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Peko, tovarna obutve, d.d., Ste Marie Aux Mines 5, Tržič in
njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne
8. 12. 1998.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
in ugotovljenih terjatev ter zneska za poplačilo v denarju so razvidni iz priloge št. 2, ki
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je sestavni del sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v razrede od A do vključno I.
Razred A – pogojne terjatve ločitvenih
upnikov, ki se reprogramirajo.
Razred B – terjatve ločitvenih upnikov, ki
so jih upniki konventirali v delnice dolžnika.
Razred C – terjatve ločitvenih upnikov,
ki so bile odkupljene in konventirane v delnice dolžnika.
Razred Č – terjatve ločitvenih upnikov,
ki so bile reprogramirane za obdobje sedmih let.
Razred D – finančni krediti, ki se poplačajo skupaj s pripadajočimi obrestmi najkasneje v znižani višini 20% v roku enega leta
po pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave.
Razred E – terjatve zaposlenih, ki se
poplačajo skupaj s pripadajočimi obrestmi v
znižani višini 20% najkasneje v roku enega
leta po pravnomočnosti sklenjene prisilne
poravnave.
Razred F – terjatve Republike Slovenije,
ki se konventirajo v delnice.
Razred G – terjatve dobaviteljev, ki se
poplačajo skupaj s pripadajočimi obrestmi v
znižani višini 20% najkasneje v roku enega
leta po pravnomočnosti sklenjene prisilne
poravnave.
Razred H – ostali in neprijavljeni upniki,
katerih terjatve se poplačajo skupaj s pripadajočimi obrestmi v znižani višini 20% najkasneje v roku enega leta po pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave.
Razred I – ostali neprijavljeni upniki, ki
so svoje terjatve konventirali v delnice.
Upniki razreda B (GB, d.d., Kranj, SKB,
d.d., Ljubljana in SRD, d.d., Ljubljana) so
se odpovedali ločitveni pravici v višini terjatev tega razreda.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 28. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 1. 1999
St 32/95
S-34
To sodišče je s sklepom St 32/95 dne
4. 1. 1999 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom SIZ Strojna in elektro industrija, d.d., Cesta zmage 3, Zagorje.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 1999
St 71/98
S-35
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom M.A. – Moj avto, d.o.o., Tržaška
133, Ljubljana, obvešča upnike, da se narok za preizkus terjatev, razpisan za dne 3. 2.
1999 ob 13.30, v sobi 368/III, prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 1999
St 1/98-21
S-31
To sodišče je s sklepom št. St 1/98 z
dne 11. 1. 1999 na podlagi 1. odst.
99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom CC – Centrum Carnium,
Gostinstvo in turizem, d.o.o., Slovenski
trg št. 8, Kranj in z istim sklepom stečajni
postopek tudi zaključilo.
Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 1. 1999
St 89/98
S-32
1. Ugotovi se, da je bila s sklepom opr.
št. Srg 98/07198 z dne 22. 12. 1998 v
sodni register vpisana pripojitev petih hčerinskih družb:
– Podjetje Litostroj – Tovarna turbin,
d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Litostroj, Podjetje za vzdrževanje,
energetiko in transport, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Podjetje Litostroj – Tovarna črpalk,
d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Litostroj – Tovarna preoblikovalne
opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Podjetje Litostroj, Tovarna industrijske opreme, d.o.o., Litostrojska 40,
Ljubljana,
k dolžniku Litostroj Holding, d.d., kot
prevzemni družbi.
2. Ugotovi se, da je bil postopek prisilne
poravnave, začet s sklepom tega sodišča
opr. št. St 29/98 z dne 16. 7. 1998 nad
dolžnikom Litostroj Holding, d.d., pred pripojitvijo, s sklepom z dne 11. 12. 1998
ustavljen.
3. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Litostroj Holding, d.d.,
Ljubljana, Litostrojska 40, v katerega sestavi so po zgoraj navedeni pripojitvi tudi prevzete družbe, navedene pod 1. točko tega
sklepa.
4. V sedemčlanski upniški odbor se imenujejo:
– Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– RS Ministrstvo za finance, Davčna uprava, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana,
– Bank Austria, d.d., Wolfova 1, Ljubljana,
– Nova LB, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto,
– Merkur, d.d., Koroška c. 1, Kranj,
– delavski zastopnik – predsednik SKEI
Marjan Pirc.
5. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje odv. Bojan Klenovšek iz Ljubljane.
6. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
7. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
8. Pri tem se upnike Litostroj Holding,
d.d., ki so prijavili svoje terjatve že v postopku pod opr. št. St 29/98 obvešča, da jim
terjatev ni potrebno ponovno prijavljati v tem
postopku, ker bodo upoštevane njihove že
vložene prijave. Dolžniku pa se nalaga, da
pri terjatvah teh upnikov, ki so poleg glavnice prijavili tudi zapadle obresti, izračuna in

kot prijavljene terjatve upošteva še zamudne obresti za čas od 16. 7. 1998 do 11. 1.
1999.
9. Poziva se tudi vse upnike prej hčerinskih družb:
– Podjetje Litostroj – Tovarna turbin,
d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Litostroj, Podjetje za vzdrževanje,
energetiko in transport, d.o.o., Litostrojska
40, Ljubljana,
– Podjetje Litostroj – Tovarna črpalk,
d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Litostroj – Tovarna preoblikovalne
opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
– Podjetje Litostroj, Tovarna industrijske
opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
ki so sedaj sestavni del dolžnika Litostroj
Holding, d.d., da svoje terjatve prijavijo v
tem postopku.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 11. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 1999
St 6/98-82
S-33
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/98
z dne 11. 12. 1998 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom PGP, proizvodnja izdelkov iz poliuretana, gume in plastike,
d.o.o., C. Ste Marie Aux Mines 5, Tržič in
njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne
11. 12. 1998.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev ter zneskih za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
1. razred A – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi načrta
prisilne poravnave ne spremeni.
2. razred B – terjatve zaposlenih, ki se
poplačajo v celoti v roku dveh let od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave, obrestovano z realno obrestno mero 0,1% letno.
3. razred C – terjatve upnikov, ki so pristali na vplačilo stvarnega vložka s prenosom terjatve na dolžnika, zaradi povečanja
kapitala dolžnika.
4. razred D – terjatve dobaviteljev, ki se
poplačajo v znižani višini 20% najkasneje v
roku enega leta po pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave, obrestovano z realno
obrestno mero 0,1% letno.
5. razred E – terjatve iz naslova solidarne odgovornosti (pristop k dolgu Peko, d.d.
in Peko Trgovina, d.o.o.). Kolikor s strani
glavnega dolžnika Peko, d.d., ne bo izvršen
že sklenjen drugačen način poplačila terjatev, je predvideno poplačilo v znižani višini
20% najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave,
obrestovano z realno obrestno mero 0,1%
letno.
6. razred F – terjatve iz naslova odškodnin, ki se poplačujejo v znižani višini 20%
najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave,
obrestovano z realno obrestno mero 0,1%
letno.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka in proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 30. 12. 1998.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 1999
St 24/95
S-37
To sodišče razpisuje v postopku stečajnega dolžnika Lucija, export-import, trgovina, d.o.o., v stečaju, Planinska 15, Sevnica, dne 24. 2. 1999 ob 8.30, v razpravni
dvorani IV/II, CKŽ 12, narok za preizkus
terjatev in narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure, v pisarni št. 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 1. 1999
St 7/97
S-38
Zoper dolžnika Gozdarsko zadrugo,
z.o.o., Radlje ob Dravi, Koroška c. 68, se
začne likvidacijski postopek.
Za likvidacijskega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, dipl. jur., odvetnik iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.
Upnike pozivamo, da lahko svoje terjatve
prijavijo likvidacijskemu senatu v roku dveh
mesecev šteto od dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z
dokazili o utemeljenosti terjatve, ter jo kolkovati s sodno takso v višini 5% od vrednosti
prijavljene terjatve, vendar največ do vrednosti 27.000 SIT (2000 točk).
I. narok za preizkus terjatev bo dne
14. 4. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 14. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 1. 1999
St 40/98
S-39
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 40/98 sklep z dne 14. 1. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Obrtno podjetje Ključavničar, p.o.,
Celje, Tovorna ulica 7, Celje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Hramec Rudi, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),

na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve,
vendar največ 27.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 4. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 1. 1999
St 40/98-20
S-40
To sodišče je dne 11. 1. 1999 s
sklepom opr. št. St 40/98 začelo postopek prisilne poravnave nad podjetjem Lestro Ledinek Inženiring, Družba za lesno obdelovalni inženiring, d.o.o., Hoče, Slivniška c. 6.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, dipl. ek., zaposlen pri
MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Republika Slovenija,
2. DZS Založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana, Mali trg 6,
3. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
4. SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
5. Lestro – Ledinek, Podjetje za proizvodnjo lesnoobdelovalnih strojev in orodij,
d.d., Hoče, Bohovska cesta 19a,
6. Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23,
7. predstavnik sveta delavcev Viljem Ladinek, Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 29.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 1999
St 18/98-44
S-41
To sodišče je dne 12. 1. 1999 s
sklepom opr. št. St 18/98 zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tima Holding, Podjetje za financiranje, strateški razvoj,
upravljanje in konzalting, d.d., Maribor,
Svetozarevska 10.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 1999
St 35/98-13
S-42
To sodišče je dne 8. 1. 1999 s sklepom
opr. št. St 35/98 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad samostojnim podjetnikom
Milanom Slavičem, s firmo Marmoterm,
luksuzna oprema in ogrevanje iz marmorja in granita Milan Slavič, s.p., Maribor, Jadranska 27, ker v postavljenem roku ni plačal predujma za stroške postopka
in Dušana Marina, upravitelja prisilne poravnave razrešilo dolžnosti.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 1999
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St 77/98
S-43
To sodišče je s sklepom opr. št. St
77/98 z dne 13. 1. 1999 ustavilo postopek prisilne poravnave nad Slovenijašport,
d.d., Ljubljana, Tržaška 223.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 1999
St 15/98-4
S-44
To sodišče je na seji senata dne 15. 1.
1999 pod opr. št. St 15/98 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom IWK –
Center, Trgovsko in uslužnostno podjetje Novo mesto, d.o.o., Turkova ul. št. 3,
Novo mesto, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
IWK – Center, Trgovsko in uslužnostno podjetje Novo mesto, d.o.o., Turkova ul. št. 3,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 1. 1999
St 1/99-5
S-45
Z dnem 15. 1. 1999 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Seping
– Podjetje za inženiring, projektiranje in
ekologijo Murska Sobota, d.o.o., Slovenska ulica 25, Murska Sobota.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Vinčec, odvetnik iz Lendave, Mlinska 5.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev po tej
objavi.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 12. 4. 1999 ob 12. uri, pri tem sodišču, v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 15. 1. 1999 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 1. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 702-1-2/99
Ob-341
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (kratica
OKS), Celovška 25, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
generalnega sekretarja.
Kandidati morajo poleg splošnih in z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da imajo visoko ali višjo izobrazbo pravne ali športne smeri,
– znanje dveh tujih jezikov, obvezno angleškega ali francoskega,
– večletne delovne izkušnje na enakem
ali podobnem delovnem mestu z dokazili,
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– organizacijske in druge vodstvene sposobnosti.
Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili skupščine in izvršnega odbora in bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela ter programskimi usmeritvami za
vodenje OKS, v 8 dneh po objavi razpisa,
na naslov OKS, s pripisom “za generalnega
sekretarja”.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Olimpijski komite Slovenije,
združenje športnih zvez
Št. 110-1/95
Ob-364
Center za socialno delo Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova Gorica,
objavlja na podlagi določil statuta in sklepa
sveta zavoda razpis za imenovanje
direktorja Centra za socialno delo
Nov Gorica (štiriletni mandat).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima:
– višjo ali visoko strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne in sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na Center za socialno delo Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, Nova
Gorica.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
30 dni od dneva izbire.
Center za socialno delo
Nova Gorica
Št. 07-2/4
Ob-400
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepa upravnega odbora z dne 15. 12. 1998 razpisuje
delovno mesto:
I. vodje območne izpostave Radlje –
polovični delovni čas
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo najmanj srednješolsko izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
osem dni po objavi v Uradnem listu RS.
Komisija bo upoštevala le prijave z zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis,
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iz katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja).
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po tem, ko bo Upravni odbor
Sklada sprejel sklep o izbiri.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 23. in 34. člena statuta ter
pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razpisuje delovna mesta na Območni izpostavi Vrhnika:
1. producent za multimedijske dejavnosti,
2. organizator – računovodja,
3. pomožni delavec (2 delovni mesti).
Razpisni pogoji:
1. za producenta:
– državljanstvo RS,
– višja izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika.
Poskusno delo traja 5 mesecev.
2. za organizatorja – računovodjo:
– državljanstvo RS,
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika.
Poskusno delo traja 2 meseca.
3. za pomožnega delavca:
– državljanstvo RS,
– najmanj osnovna šola,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– psihofizična sposobnost za opravljanje
pomožnih tehničnih del.
Poskusno delo traja 2 meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za strokovno službo Sklada” in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja), sprejema Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, v 8 dneh po tej objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
Št. 122-12/98-0016-04
Ob-421
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Ravnah na Koroškem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-

ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-474
Konvencija o varstvu reke Donave si prizadeva doseči cilje trajnostnega in pravičnega gospodarjenja z vodami, vključno z
ohranjanjem, izboljšanjem in racionalno
uporabo površinskih in podzemnih voda v
povodju reke Donave.
Konvencija se nanaša na dejavnosti, ki
imajo lahko čezmejni vpliv, na primer odvajanje odpadnih voda, vnos hranil in nevarnih
snovi tako iz neposrednih kot razpršenih
virov, gradnja vodnih objektov itd.
Zaradi izvajanja ciljev in določb Konvencije o varstvu reke Donave je bila ustanovljena Mednarodna komisija o varstvu reke Donave.
Sodelovanje poteka v obliki posvetov in
skupnih dejavnosti v okviru Mednarodne komisije o varstvu reke Donave ter v obliki izmenjave informacij o dvostranskih in večstranskih sporazumih, pravnih predpisih in ukrepih
na področju vodnega gospodarstva itd.
Mednarodna komisija o varstvu reke Donave Konvencije o varstvu reke Donave vabi
visoko usposobljene kandidate k sodelovanju v svojem stalnem sekretariatu s sedežem na Dunaju, in sicer za naslednja delovna mesta:
– izvršni sekretar (delovno mesto
1/1998),
– tehnični strokovnjak za vodno gospodarstvo, predvsem nadzor onesnaževanja (neposredni in razpršeni viri) (delovno
mesto 2/1998),
– tehnični strokovnjak za vodno gospodarstvo, predvsem kakovost vode (delovno mesto 3/1998),
– odgovorni za administrativno in informacijsko vodenje (delovno mesto
4/1998),
– sekretar (delovno mesto 5/1998).
Dolžnosti in odgovornosti
Delovno mesto 1/1998: celotno načrtovanje in izvajanje delovnih programov in
sklepov Mednarodne komisije o varstvu reke
Donave. Vsestransko vodenje sekretariata
vključno z nadzorom osebja. Zastopanje
Mednarodne komisije o varstvu reke Donave
v spreminjajočih se razmerah. Podpora Mednarodne komisije o varstvu reke Donave in
njenih usmerjevalnih skupin med zasedanji.
Zveze z drugimi mednarodnimi organizacijami. Priprava in predlog letnega proračuna ter
vodenje njegovega izvajanja.
Delovno mesto 2/1998: usklajevanje dela, pomoč in svetovanje delovni skupini za
vodenje projekta in tehničnim izvedenskim
skupinam. Organizacija in usklajevanje pomoči donatorjev. Pregled/presoja ustreznih
programov spremljanja stanja in sprememb.
Kompilacija in urejanje tehničnih poročil.
Spodbujanje izmenjave informacij med različnimi izvedenskimi skupinami.
Delovno mesto 3/1998: tehnična koordinacija, pomoč in svetovanje tehničnim
izvedenskim skupinam. Pregled/presoja
ustreznih programov spremljanja stanja in
sprememb. Kompilacija in urejanje tehničnih poročil. Spodbujanje izmenjave informacij med različnimi izvedenskimi skupinami.
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Delovno mesto 4/1998: administrativna
in tehnična pomoč izvršnemu sekretarju in
organom Mednarodne komisije za varstvo
reke Donave. Organizacija srečanj in konferenc. Vodenje podatkov in informacij. Nadzor in upravljanje proračuna.
Delovno mesto 5/1998: administrativna
in tajniška pomoč osebju. Pomoč pri organizaciji srečanj in konferenc. Urejanje dokumentov. Prevajanje in tipkanje korespondence.
Zahtevana izobrazba in izkušnje
Prijavijo se lahko državljani Avstrije,
Češke republike, Hrvaške, Madžarske,
Nemčije, Romunije, Slovaške republike in
Slovenije.
Delovno mesto 1/1998: visokošolska diploma s področja državne uprave, gospodarstva ali mednarodnega prava, varstva
okolja, kemije, biologije, inženirstva ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba. Po možnosti 10–15 let delovnih izkušenj, od tega
5 let v kakšni mednarodni ustanovi ali državni agenciji/organizaciji, in sicer na višjem ali
vodstvenem položaju na področju gospodarjenja z vodami ali okoljem, odlična sposobnost nadzora osebja, predavateljske,
vodstvene in komunikacijske sposobnosti.
Delovno mesto 2/1998: visokošolska diploma s področja varstva okolja, kemije,
biologije, inženirstva ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba. Vsaj 10 let delovnih
izkušenj s področja nadzora onesnaževanja
voda (neposredni in razpršeni viri). Vodenje
mednarodnih projektov s področja varstva
okolja ali vodnega gospodarstva.
Delovno mesto 3/1998: visokošolska diploma s področja varstva okolja, kemije,
biologije, inženirstva ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba. Vsaj 10 let delovnih
izkušenj s področja sistemskega vodenja,
ekologije vodotokov in gospodarjenja z vodnimi viri. Vodenje mednarodnih okoljevarstvenih ali vodnogospodarskih projektov.
Delovno mesto 4/1998: visokošolska diploma. Vsaj 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu programskega/projektnega
vodje v mednarodnih zasebnih ali javnih organizacijah. Izkušnje pri vodenju informacijskih sistemov.
Delovno mesto 5/1998: srednješolska
izobrazba. Spričevalo o opravljenem izpitu
za tajnika ali podobni izobrazbi. Vsaj 5 let
delovnih izkušenj iz tajniških/administrativnih opravil v zasebnih ali javnih organizacijah, po možnosti mednarodnih.
Za vsa delovna mesta se zahteva tekoče
znanje angleškega jezika in vsaj še enega
jezika z območja porečja Donave, po možnosti nemškega.
Nagrajevanje/pogodba
Pogodbe za ta delovna mesta bodo sklenjene za triletno obdobje z možnostjo podaljšanja za eno leto. Plača, odvisna od izkušenj, bo določena v avstrijskih šilingih.
Mednarodna komisija za varstvo reke Donave zagotavlja mednarodno konkurenčno
plačo, ki temelji na avstrijskem sistemu nagrajevanja državnih uslužbencev. Ta bo po
pričakovanjih začel veljati v začetku leta
1999.
Prijava
Za vse nadaljnje informacije in obrazec
prijave se, prosimo, obrnite na naslov: The
International Commission for the Protection
of the Danube River of the Convention for

the Protection of the Danube River, c/o Mr.
Timo Makela, European Commission,
TRMF 5754, Rue de la Loi, 200 1049 Brussels, Belgium.
Prosimo, da navedete, za katero delovno mesto se prijavljate.
Zadnji dan za oddajo prijav: 19. februar
1999.
Prijave se ne vračajo.
Mednarodna komisija za varstvo reke Donave Konvencije o varstvu reke Donave vodi politiko enakih možnosti za vse.
Evropska komisija
Generalna direkcija XI
Okolje, jedrska varnost in civilna
zaščita
Ob-475
The Convention for the Protection of the
Danube River aims at achieving the goals of
a sustainable and equitable water management, including the conservation, improvement and the rational use of surface waters
and ground waters in the catchment area of
the Danube River.
The Convention applies to activities that
may cause trans-boundary impacts, like discharge of waste waters, input of nutrients
and hazardous substances both from point
and non-point sources, water construction
works, etc.
The International Commission for the
Protection of the Danube River is established in order to implement the objectives
and the provisions of the Convention for the
Protection of the Danube River.
The co-operation is carried out through
consultations and joint activities in the framework of the International Commission for
the Protection of the Danube River, and
through the exchange of information on biand multi-lateral agreements, legal regulations, and on measures in the field of water
management, etc.
The International Commission for the Protection of the Danube River of the Convention for the Protection of the Danube River is
seeking to recruit highly qualified candidates
for its Permanent Secretariat with headquarters in Vienna for the following positions:
– An Executive Secretary (post
1/1998),
– A Technical Expert, Water Management, in particular Pollution Control (Point
and Diffuse Sources) (post 2/1998),
– A Technical Expert, Water Management, in particular Water Quality (post
3/1998),
– An Administration and Information
Management Officer (post 4/1998),
– A Secretary (post 5/1998).
Duties and responsibilities
You will be primarily responsible for:
Post 1/1998: Overall planning and implementation work programme and decisions of the International Commission for
the Protection of the Danube River. Overall
management of the Secretariat including
staff supervision. Representation of the International Commission for the Protection
of the Danube River in changing situations.
Supporting the International Commission for
the Protection of the Danube River and its
Steering Group during sessions. Liaison
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with other international organisations. Developing and proposing the annual budget
and managing its implementation.
Post 2/1998: Co-ordination, support
and advice to the Project Management Task
Force and to the technical Expert Groups.
Mobilise and co-ordinate donors’ support.
Review relevant monitoring programmes.
Compiling and editing technical reports.
Promoting information exchange among the
different Expert Groups.
Post 3/1998: Technical co-ordination,
support and advice to the technical Expert
Groups. Review relevant monitoring programmes. Compiling and editing technical
reports. Promoting information exchange
among the different Expert Groups.
Post 4/1998: Administrative and technical support to the Executive Secretary and
to the bodies of the International Commission for the Protection of the Danube River.
Organisation of meetings and conferences.
Data and information management. Budget
control and administration.
Post 5/1998: Administrative and secretarial support to the staff as required. Assist
in the organisation of meetings and conferences. Editing documents. Translating and
typing correspondence.
Qualification and experience required
Nationals of Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Romania, Slovak Republic and Slovenia can apply.
Post 1/1998: University Degree in Public Administration, Economy or International
law, Environmental Science, Chemistry, Biology, Engineering or other relevant university degree. Preferably 10-15 years experience, 5 of which in an international body or
national agency/organisation, in senior or
managerial position in the field of water or
environmental management, Excellent staff
supervision, instructional, management and
communication skills.
Post 2/1998: University Degree in Environmental Science, Chemistry, Biology,
Engineering or other relevant university degree. A minimum of 10 years’ experience in
the field of water pollution control (point and
diffuse sources). Management of international environmental or water projects.
Post 3/1998: University Degree in Environmental Science, Chemistry, Biology,
Engineering or other relevant university degree. A minimum of 10 years’ experience in
the field of systems management, freshwater ecology and water resource management. Management of international environmental or water projects.
Post 4/1998: University Degree. A minimum of 10 years’ experience as
programme/project administrator in international private or public organisations. Experience with information system management.
Post 5/1998: secondary school certificate. Secretarial diploma or similar education. A minimum 5 years’ experience as
secretary/administrative assistance from
private or public organisations, preferably
international.
For all posts fluency in English and at
least in another language of the Danube
river basin, preferably German, is required.
Remuneration/Contract
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The contracts for these positions will be
for an initial three-year term with a possibility of extension of one year. Salary, dependent on experience, will be determined in
Austrian schillings.
The International Commission for the
Protection of the Danube River provides internationally competitive salary based on the
Austrian remuneration scheme for civil servants that is expected to enter into force in
the beginning of 1999.
Application
For further information and for an application form, please contact: The International
Commission for the Protection of the Danube
River of the Convention for the Protection of
the Danube River, c/o Mr Timo Mäkelä, European Commission, TRMF 5/54, Rue de la
Loi, 200, 1049 Brussels, Belgium.
Please quote the reference number of
the post you are interested in.
The closing date is 19. February 1999.
The applications will not be returned.
The International Commission for the
Protection of the Danube River of the Convention for the Protection of the Danube
River follows an equal opportunity policy.
European Commission
Directorate - general XI
Environment, Nuclear Safety
and Civil Protection
Ob-477
Upravni odbor Inštituta za ekonomska
raziskovanja Ljubljana, razpisna komisija,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja Inštituta za ekonomska raziskovanja.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
(praksa pri organiziranju in vodenju raziskovalnega dela na ekonomskem področju) izpolnjevati še naslednje:
– imeti mora doktorat s področja ekonomskih ved,
– v zadnjih 4 letih mora imeti samostojno objavljena znanstvena ali strokovna dela
z ekonomskega področja, ki dosegajo najmanj 20 točk po pravilniku, ki ureja izvolitev
v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– imeti mora izkušnje pri organiziranju in
vodenju raziskovalnega dela na ekonomskem področju,
– aktivno mora obvladati najmanj dva tuja jezika,
– pripraviti mora razvojni program Inštituta,
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju podobnih del in nalog.
Ponudbe z dokazili o strokovnosti in s
podatki o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako “Za razpisno
komisijo”.
O izidu razpisa bomo prijavljene kandidate obvestili v 15 dneh po sklepu Upravnega odbora inštituta.
Za morebitne informacije se obrnite na
tajništvo inštituta, Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana, tel. 061/345-787.
Inštitut za ekonomska raziskovanja
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Razveljavitev
Št. 449/99
Ob-442
SNG Drama, Erjavčeva 1, Ljubljana, razveljavlja javni razpis za tiskanje gledališkega
lista, kateri je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998 pod št.
190/98, Ob-5595.
SNG Drama

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

Št. 38/99
Ob-381
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, faks
061/132-02-50.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
naročila: nezasedeni, praviloma klimatizirani poslovni prostori, 20 do 30 pisarn, v okvirni skupni površini 600 m2
ali več – do 1000 m2, praviloma v centru
ali bližini centra Mestne občine Ljubljana ter ocenjeni vrednosti 160,000.000 –
300,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: april 1999.
5. Morebitne druge informacije: telefonska številka naročnika 061/131-82-17.
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Št. 4/99
Ob-354
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj,
Natašina pot 1a, 2250 Ptuj, faks
062/746-473.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
A) Izdobava gasilskega vozila s cisterno – GVC 16/25 1+5. Podvozje gasilskega
vozila mora biti znamke Mercedes ali MAN.
Nadgradnja vozila mora biti v skladu z DIN
14530 in s sprejeto tipizacijo gasilskih vozil v
RS. V vozilu mora biti zraven predpisanega
orodja po veljavni tipizaciji še prostor za: potopno črpalko, dimovlek in elektro-agregat.
Ponudba naj zajema kot alternativo še:
pogon 4×4 in črpalko brez sesalnega dela.
B) Izdobava gasilskega vozila s cisterno – GVC 16/50 1+2. Podvozje gasilskega
vozila mora biti znamke Mercedes ali MAN.

Nadgradnja vozila mora biti v skladu z DIN
14530 in s sprejeto tipizacijo gasilskih vozil v
RS. V vozilu mora biti zraven predpisanega
orodja po veljavni tipizaciji še prostor za: potopno črpalko, dimovlek in elektro-agregat.
Ponudba naj zajema kot alternativo še:
črpalko brez sesalnega dela in kabina za posadko 1+5.
C) Izdobava gasilskega vozila s prahom in vodo – GVS-v 1+5. Podvozje gasilskega vozila mora biti znamke Mercedes ali
MAN. Predvidena količina gasilnih sredstev:
500 kg prahu in do 2500 litrov vode.
D) Izdobava večjega gasilnega vozila –
GV2. Podvozje gasilskega vozila mora biti
znamke Mercedes ali MAN. Nadgradnja vozila mora biti v skladu z DIN 14530 in s sprejeto tipizacijo gasilskih vozil v RS. V prostoru za
orodje mora biti vgrajen sistem (regalni sistem), ki omogoča poljubno spreminjanje višine polic. Namesto prenosne motorne brizgalne MB 8/8 mora biti prostor za prenosno
visokotlačno črpalko.
E) Rekonstrukcija nadgradnje na orodnem vozilu TAM 190T15. V vozilu je potrebno v prostoru za orodje vgraditi regalni
sistem, ki omogoča poljubno spreminjanje višine polic.
3. Kraj dobave: Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1a.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: marec 1999.
5. Morebitne druge informacije
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– najboljše predlagane tehnične rešitve,
– najugodnejša cena,
– plačilni pogoji,
– garancija za izvedena dela,
– druge ugodnosti ponudnika.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 12. 2. 1999 do 18.
ure, na naslov: Prostovoljno gasilsko društvo
Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1999
ob 19. uri v klubski sobi PGD Ptuj, Natašina
pot 1a, 2250 Ptuj.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na naslovu: PGD Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj, tel. 062/746-473
vsako sredo od 18. do 20. ure, kontaktna
oseba Vrbančič Martin.
Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj

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-367
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
faks 061/13-14-179.
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2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dozidava k
obstoječi šoli, gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter oprema – Osnovna
šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16,
Ljubljana;
ocena
vrednosti
del:
700,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Gorazdova 16, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: april
1999.
5. Morebitne druge informacije: ni.
Mestna občina Ljubljana
Št. 2-116/99
Ob-394
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-821.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija z obnovo zgornjega ustroja na postaji Pivka in Sežana.
Ocenjena vrednost del: 700,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: proga Ljubljana–Sežana, postaja Pivka in postaja Sežana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 22. 4.
1999.
5. Morebitne druge informacije: Janez
Repe, tel. 066/29-62-316 ali Blagomir Černe, tel. 061/29-14-199.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-395
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: montažna
dela pri investicijski izgradnji ter investicijskem in rednem vzdrževanju razvodnega naročniškega telekomunikacijskega omrežja (RNO) Telekoma Slovenije,
d.d., 583,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: na območju Republike Slovenije (devet PE Telekom Slovenije, d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 1999.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-396
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: montažna
dela pri investicijski izgradnji ter investicijskem in rednem vzdrževanju medkrajevnega kabelskega telekomunikacijskega omrežja (MKO) Telekoma Slovenije, d.d., 453,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: na območju Republike Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 1999.

5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-397
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: montažna
dela pri investicijski izgradnji ter investicijskem in rednem vzdrževanju krajevnega kabelskega telekomunikacijskega
omrežja (KKO) Telekoma Slovenije, d.d.
– 1.643,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: na območju Republike Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 1999.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-398
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena
dela za investicijsko izgradnjo ter investicijsko in redno vzdrževanje na telekomunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d. – 2.717,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: na območju Republike Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: druga polovica leta 1999.
5. Morebitne druge informacije: ponudniki bodo lahko konkurirali za vsako PE posebej.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 2-116/99
Ob-467
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-821.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija z obnovo zgornjega ustroja na postaji Pivka in Sežana.
Ocenjena vrednost del: 700,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: proga Ljubljana–Sežana, postaja Pivka in postaja Sežana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del: 22. april 1999.
5. Morebitne druge informacije: Janez
Repe, tel. 066/29-62-316 ali Blagomir Černe, tel. 061/29-14-199.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-499
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Hoče –

Št.
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Arja vas, obnova desne polovice viadukta Preloge.
Vrsta del: obnova.
Obseg del: obnova podporne in prekladne konstrukcije ter vozišča.
Ocenjena vrednost gradbenih del:
600,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: AC Hoče – Arja vas,
pododsek Slovenska Bistrica – Slovenske
Konjice.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 90 dni po
objavi najave v Uradnem listu RS.
Predvideni rok začetka del: 1. 7. 1999.
Predvideni rok dokončanja del: 30. 6.
2000.
5. Način financiranja: sredstva Dars d.d.
Družba za avtoceste v RS

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Razveljavitev
Št. 28
Ob-444
OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, Ljubljana,
razveljavlja javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za sukcesivno dobavo živil za
III. skupino: meso in mesni izdelki, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 78 z dne
20. 11. 1998, Ob-8206.
Postopek oddaje javnega naročila se ponovi.
OŠ Vižmarje Brod
Preklic
Št. 400-10-01/98
Ob-443
Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave v Ljubljani preklicuje javni razpis za
nakup poslovnih prostorov v Murski Soboti,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 77 z dne
13. 11. 1998, stran 7044, Ob-8028.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave, Ljubljana
Št. 402/99-1
Ob-351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks 178-31-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo pisarniškega
materiala.
3. (a) Kraj dobave: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
(c)
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba Robert Antosiewicz, tel. 178-30-53, med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 2. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, vložišče.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo pisarniškega materiala”.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 10. uri na naslovu.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena so v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 6. točke te objave.
16., 17.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za intelektualno lastnino
Ob-370
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Vrtec Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica, tel.
061/778-123, faks 061/778-123.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave:
– enota Čebelica; Šentvid pri Stični 48
a, Šentvid pri Stični,
– enota Marjetica; C. II. grupe odredov
16, Ivančna Gorica,
– enota Miška; Stična 24, Ivančna Gorica,
– enota Polžek; Ciglarjeva 27, Višnja Gora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah ali pa za celoto:
1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. zmrznjene ribe,
4. jajca,
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5. krompir,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. sadje in zelenjava,
8. drugo prehrambeno blago.
Dobav živil po vseh skupinah je sukcesivna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se deli na 8 skupin, in sicer:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
4,000.000 SIT,
2. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
1,800.000 SIT,
3. skupina: zmrznjene ribe: 200.000
SIT,
4. skupina: jajca: 200.000 SIT,
5. skupina: krompir: 250.000 SIT,
6. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2,700.000 SIT,
7. skupina: sadje in zelenjava:
3,000.000 SIT,
8. skupina: drugo prehrambeno blago: 3,850.000 SIT.
Količine živil so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 3. 1999 do 31. 12. 1999 sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Vrtec Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov
17, Ivančna Gorica, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak dan vključno do
10. 2. 1999 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50130-603-403558 ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali osebno
oddane do 11. 2. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: VVZ Vrtec Ivančna Gorica,
C. II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica, v
zapečateni kuverti z oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj”, in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
bo 12. 2. 1999 ob 13. uri v VVZ Vrtec
Ivančna Gorica, C. II. grupe odredov 17,
Ivančna Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 1% ponudbene vrednosti.
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, virman
30 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba, samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanjem s
podizvajalci, ki se jih v ponudbi navede.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb 12. 2. 1999 do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna cena in ostala merila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 14 dneh po
odpiranju ponudb.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne inforamcije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki na
naslovu VVZ Vrtec Ivančna Gorica, C. II.
grupe odredov 17, Ivančna Gorica, do tri
dni pred javnim odpiranjem ponudb.
16., 17.
VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Ob-371
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Milojke Štrukelj, Delpinova 7, Nova Gorica, tel. 065/135-810,
telefaks 065/1358-121.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Milojke Štrukelj Delpinova 7, Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago, po
skupinah oziroma podskupinah z ocenjenimi vrednostmi:
A) meso, mesni izdelki, ribe –
11,903.000 SIT,
Podskupina
1. meso – 8,393.000 SIT,
2. mesni izdelki – 2,969.000 SIT,
3. ribe – 541.000 SIT;
B) mleko in mlečni izdelki –
6,867.000 SIT;
C) kruh, pekovsko pecivo, slaščice –
5,432.000 SIT;
D) sveža in suha zelenjava in sadje –
5,836.000 SIT,
E) zmrznjena zelenjava in sadje –
781.103 SIT,
F) ostalo prehrambeno blago –
12,660.000 SIT.
Podskupina
1. mlevski izdelki, testenine, žita –
1,782.000 SIT,
2. konzervirano sadje, zelenjava, ribe
– 971.000 SIT,
3. sadni sokovi, čaji, pijače –
1,175.000 SIT,
4. ostalo – 8,732.000 SIT.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabave, glede na spremembe obsega dela in dejanskih potreb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo za posamezno
skupino oziroma podskupino, vendar mora
zagotavljati 100% dobavo blaga v skupini
oziroma podskupini na katero se prijavlja.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
43,479.103 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: navedena ob vrstah blaga v 3. točki pod oznako
(b).
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Milojke Štrukelj Delpinova 7, Nova Gorica, tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro
do vključno 16. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, plačilo z virmanom na ŽR št. 5200-603-30159.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 2. 1999 do 14.
ure ne glede na način prenosa pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis – Ponudba – ne odpiraj”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Milojke Štrukelj, Delpinova 7, Nova Gorica, tajništvo šole. Prevzemnik tajnica Bruna Pipan, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 8.
in 14. uro.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 1999 ob 14. uri na naslovu naročnika Osnovna šola Milojke Štrukelj, Delpinova 7, Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj je plačilni
rok 30 dni po dobavi.
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:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe
z ustreznimi kvalifikacijami. Ponudnik ne
sme biti v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja končna cena in druga merila določena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko

ponudniki dobijo pri naročniku, kont. oseba
Lucija Nedeljkovič, tel. št. 065/135-810.
16., 17.
Osnovna šola Milojke Štrukelj
Št. 10/99
Ob-372
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, Trdinova 8, Ljubljana, faks 132-81-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS,
občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Sloveniji, osnovne šole, članice sveta ali sponzorji (ca. 50 naslovov).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1.000 kom (varianta
2.000 kom) kolesarskih varnostnih čelad v velikosti uporabni za kolesarje stare med 10 in 15 leti (približno razmerje:
30% št. 54, 30% št. 56, 30% št. 58 in
10% št. 60 – obseg glave oziroma EUR
številke).
Dodatne zahteve:
– potrdilo pristojne domače ali tuje organizacije o ustreznosti čelade,
– barvna lestvica,
– dodatni napisi.
Cena mora biti navedena za vsako varianto posebej, fiksno za leto 1999 in mora
vsebovati tudi ceno dveh barvnih nalepk (ali
barvnih odtisov na čeladi) v velikosti 30 X
120 mm (oziroma dogovorjene dimenzije,
ki jo dopušča oblika čelade) in ceno dostave po dispoziciji naročnika na naslove v Sloveniji. Navedena naj bo tudi cena za dodatno naročilo čelad nad posamezno količinsko varianto.
Naveden mora biti izvor blaga (firma in
država) in priložen vzorec čelade.
Na čeladi je lahko znak proizvajalca z
vsemi podatki le na notranji strani čelade.
Za znak in napis proizvajalca na vidnem delu čelade, lahko dobavitelj ponudi sodelovanje kot pokrovitelj.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: do
2.000 SIT/kom.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: celotna količina na zalogi do 1. 5. 1999, izdaja po zahtevi naročnika sukcesivno v letu
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivno do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: vse
dodatne informacije so na voljo v Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS,
Ljubljana, Trdinova 8, tel 327 892, Iztok
Juvan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 1999
ob 13. uri.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti do 5. 2. 1999 ob 12. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe,
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ki bodo prispele pravočasno v zapečatenih
omotih, skupaj z vzorcem čelade na naslov:
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, Trdinova 8, 1000 Ljubljana. Na
čelni strani mora biti pripis “Ne odpiraj –
ponudba za čelado” in polni naslov dobavitelja.
8. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 2. 1999 ob 8.30 v
prostorih Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu RS, Ljubljana, Trdinova
8/I.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in / ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvrševal
plačila 30 dni po izstavitvi računov za dobavljeno blago.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naslov in dejavnost podjetja, dokazila o registraciji, navedba odgovorne osebe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: vsaj do 26. 2.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. čl. ZJN): vrstni
red meril
– model čelade (potrdilo o ustreznosti,
kakovost, oblika, velikosti, barvna lestvica),
– cena,
– zanesljivost ponudnika,
– roki dobave (skladiščenje, dostava na
naslove),
– posebne ugodnosti (pokroviteljstva,
sodelovanje v akcijah),
– proizvodnja v Sloveniji,
– rok veljavnosti ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se lahko odloči tudi za več
dobaviteljev in ponujenih modelov v okviru
zgoraj navedenih meril.
Ponudniki bodo v 14 dneh po odpiranju
ponudb obveščeni o odločitvah po odpiranju ponudb in bodo lahko v roku 30 dni
prevzeli vzorce čelad iz ponudb, razen vzorca izbranega ponudnika.
16.
17.
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu R Slovenije
Št. 403-2/99-0022-37
Ob-389
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Župančičeva 3, faks
061/17-85-470.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora: Dob pri Mirni na Dolenjskem,
Ig, Celje, Koper, Nova Gorica, Ljubljana,
Novo mesto, Radovljica, Maribor, Murska
Sobota, Rogoza in Prevzgojni dom Radeče
pri Zidanem mostu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava – izdelava uniform za pooblaščene uradne osebe.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
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bavitelji se lahko potegujejo samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi z 31. 12. 1999, z možnostjo podaljšanja pogodbe še za eno leto.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Tivolska 50, Ljubljana. Dvig je možen samo osebno, s pismenim pooblastilom, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 12. 2. 1999 (poštni žig), v vložišče naročnika.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi, na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo naročila je po sukcesivni dobavi 30 dni po izstavitvi računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja še za eno leto.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): osnovno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika pri Andreju Kožuhu, na tel.
061/17-85-297, vsak dan med 8. in 11. uro.
16., 17.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Ob-402
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
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ska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-522,
faks 0601/26-122.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: videonedoskop za potrebe endoskopskih preiskav prebavil z naslednjimi elementi:
– videokolonoskop,
– videogastroskop,
– videoprocesor,
– svetlobni vir,
– monitor,
– mobilni voziček za komponente videoendoskopa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi celotno razpisano
blago.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko dobi osebno
v tajništvu Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, pri Mariji Lenart, med 10. in 13. uro, od ponedeljka do
petka in po predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije in pooblastila za
prevzem dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 29. 1.
1999 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 5.000 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR 52700-603-40248.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 2. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1999 ob
8. uri, na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 3. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena z izbranim ponudnikom.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede finančno-poslovne in tehnične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni rok, dobavni rok, garancijski rok,
reference, dodatne ugodnosti. Uporaba meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Jurca Kren
Jožica, dr. med., tel. 0601/26-522.
16., 17.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 11/01-99
Ob-403
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1,
1117 Ljubljana, tel. 061/573-616.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava prehrambenih izdelkov za šolsko malico in
kosila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
– meso in mesni izdelki,
– jajca,
– olja in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– kruh in pekovsko pecivo,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– sveže sadje,
– konzervirano sadje in sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno skupino blaga izbere dva najugodnejša ponudnika, in sicer vsakega za polovico orientacijske vrednosti posamezne skupine.
(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
letna vrednost naročila je 26,095.877,75
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– meso in mesni izdelki – 8,608.786,20
SIT,
– jajca – 180.000 SIT,
– olja in izdelki – 401.131 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 2,509.170
SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine –
2,265.304 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 5,966.898
SIT,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava –
549.878,75 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –
1,090.466,30 SIT,
– sveže sadje – 773.572,90 SIT,
– konzervirano sadje in sokovi –
1,182.584 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
2,568.086,60 SIT.
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 4. 1999, razen v času šolskih počitnic.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1, 1117
Ljubljana, tajništvo šole – Eva Vavpotič, tel.
061/573-616.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva
objave javnega razpisa do dne 9. 2. 1999,
od 11. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 10.000
SIT na žiro račun 50104-603-52667, sklic
na št. 00 12022-99, odprt pri Agenciji za
plačilni promet Šiška, kar ponudnik dokaže
z virmanom ali splošno položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji, v zapečateni
ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba za sukcesivno dobavo prehrambenih
artiklov”, osebno na sedežu naročnika do
10. 2. 1999 do 12. ure, v tajništvo šole, Evi
Vavpotič ali priporočeno s povratnico po
pošti na naslov: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana, ki mora v tajništvo
šole prispeti do 10. 2. 1999 do 12. ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 1999 ob 13.30, v zbornici šole, na
naslovu naročnika Osnovna šola Dravlje,
Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega naročila, z
veljavnostjo do 60 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodil o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja poddobaviteljev, 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 in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– so finančno usposobljeni,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 10. 2. 1999
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – prednost imajo ponudniki, ki že dobavljajo blago iz tega razpisa vrtcu ali šoli – 4
točke,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih – 2 točki,
– lastna proizvodnja oziroma proizvodnja domačega proizvajalca – 2 točki,
– plačilni pogoji s čim daljšim plačilnim
rokom – 1 točka,
– posebne ugodnosti ponudnika (super
rabati) – 1 točka.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva 1,
1117 Ljubljana, pri vodji šolske prehrane
Špeli Sušnik, tel. 061/573-616, od 12. do
13. ure.
16., 17.
Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Ob-404
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-409.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., sektor Plinarna, Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava plinomerov in regulatorjev tlaka.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za del zahtevanega blaga, in sicer za mehovne plinomere, rotacijske plinomere in regulatorje tlaka.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
52,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– mehovni plinomeri – 40,000.000 SIT,
– rotacijski plinomeri – 4,000.000 SIT,
– regulatorji tlaka – 8,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobave so delne. Predvideni datumi dobave
so: 30. 4. 1999 in 30. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana, Sektor Plinarna, I. nadstropje, soba št. 128, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun JP
Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
50104-601-15437, s sklicem na št. 01-99.
Vplačilo je možno tudi na blagajni JP Energetika Ljubljana, Verovškova 70.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je možno predložiti po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
sektor Plinarna, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v tajništvo Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., sektor Plinarna, Verovškova 70, Ljubljana, I. nadstropje,
soba 128.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 3. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila za posamezni ponujeni
sklop, z veljavnostjo do 17. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga v skladišče naročnika in po
predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
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: ponudnik ne sme
umakniti ponudbe do 1. 3. 1999 do 9. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 13. 11. 1998 pod
št. Ob-8005, objava o izidu pa dne 15. 1.
1999.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-405
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Krekova 2,
2000 Maribor, faks 062/221-068.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Smetanova 17, 2000
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniški strežnik za
potrebe pedagoškega procesa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj ne more dati ponudbe za posamezne sklope opreme.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 4. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Računalniški center, Gospejna 10, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% vrednosti ponujenega blaga, z veljavnostjo do
sklenitve pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 20 dneh po
dobavi opreme.
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:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naročila, da je denarno likviden, da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila. Dokazilo mora ponudnik priložiti ponudbi na
način, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
garancija, zmogljivost in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Univerza v Mariboru
Ob-406
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9,
1275 Šmartno pri Litiji.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji.
(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,
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12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,160.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,400.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 1,500.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
250.000 SIT,
4. jajca – 50.000 SIT,
5. olja in izdelki – 160.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 160.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 110.000 SIT,
8. sadje – 700.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 200.000 SIT,
10. sadni sokovi – 1,100.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
200.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –
100.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
5,200.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
730.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
300.000 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 Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 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. 50150-603-58036.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji – tajništvo
šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno
pri Litiji.
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 29. 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: 11. 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 Šmartno, Pungrt 9, 1275
Šmartno pri Litiji, tel./faks 061/887-442,
Mari Medved.
16., 17.
Osnovna šola Šmartno,
Šmartno pri Litiji
Ob-407
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10, 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. 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:
33,094.009 SIT.
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(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,312.386 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
11,699.571 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
835.500 SIT,
4. jajca – 182.000 SIT,
5. olja in izdelki – 472.494 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice
– 1,836.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – 88.400 SIT,
8. sadje – 2,148.100 SIT,
9. konzervirano sadje – 971.414 SIT,
10. sadni sokovi – 2,318.869 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
444.780 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –
536.380 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
4,540.500 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
728.855 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
978.960 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 Martina Krpana, Gašperšičeva
10, Ljubljana – tajništvo šole, pri Dragani
Ravnik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 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. 50103-603-51243.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana – tajništvo
šole, pri Dragani Ravnik.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10,
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 31. 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: 12. 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 Martina Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana – pri ravnateljici šole
Mariji Pečnik, tel. 061/146-24-01, faks
061/140-85-74.
16., 17.
Osnovna šola Martina Krpana,
Ljubljana
Št. 28/99
Ob-432
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 (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: 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 Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano ter čistila.
Orientacijska
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah oziroma podskupinah:
I. Živila in material za prehrano
Skupina A: Sadje in zelenjava
– podskupina 1: južno sadje,
– podskupina 2: domače sadje,
– podskupina 3: sveža zelenjava,
– podskupina 4: zmrznjeno sadje in zelenjava ter ostala zmrznjena živila;
Skupina B: Kruh in pekovsko pecivo
Skupina C: Splošno prehrambeno blago
– podskupina 1: konzervirana zelenjava
in prehrambeni izdelki, čaji,
– podskupina 2: začimbe in sorodna živila,
– podskupina 3: splošno prehrambeno
blago in živila,
– podskupina 4: jajca;
Skupina D: Meso, mesni izdelki in ribe
– podskupina 1: sveže meso,
– podskupina 2: perutnina,
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– podskupina 3: sveže in zmrznjene ribe
– podskupina 4: mesni izdelki,
– podskupina 5: zajčje meso;
Skupina E: Mleko in mlečni izdelki
Skupina F: Testenine
II. Čistila
Skupina A: Pralna sredstva, čistila
Skupina B: Čistilna sredstva in razkužila
Skupina C: Sredstva za osebno higieno
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v obdobju enega leta.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev.
6. (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: do 17. 2. 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: 22. 2. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.
Ponudbe je potrebno poslati v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izbiro ponudnika za dobavo živil in materiala za prehrano ter čistil” 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:
22. 2. 1999 ob 11. uri, v Domu upokojencev in 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 8. 4. 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 8. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena 60%, plačilni pogoji 30%,
reference ponudnika 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani jih dobijo v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
8290 Sevnica, kontaktna oseba Mešiček
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Vlado, tel. 0608/461-400 ali faks
0608/41-643.
16., 17.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Sevnica
Ob-438
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks 062/315-136.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količine blaga, ki ga je treba
dobaviti: biokemijski analizator.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.
(d)
4. Datum dobave: 45 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave
20. 4. 1999.
6 (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, 2000 Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biroja, tel. 062/ 317-221 int. 8262.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: najkasneje do 12. 2.
1999 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT, brezgotovinsko, št. rač: 51800-603-33486
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 16. 2.
1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tajništvo Investicijskega biroja (Slavica Hostar).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 2. 1999 s pričetkom ob 14. uri v 16. etaži kirurške stolpnice (mala konferenčna dvorana).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od vrednosti na katero se
ponudnik prijavlja. Bančna garancija za resnost ponudbe najmanj do 30. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec posla.
12. Zahteve glede pravnega status ponudnika blaga, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
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podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni;
– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2 enako
0 ali
b) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako
0 ali
c) potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
b) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;
– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in storitev
iz celotnega razpisa;
– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco bolnišnica – razloženo – instalirano;
– da zagotavlja dobavni rok blaga iz področja javnega: 45 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini:
a) 10% od razpisane vrednosti blaga in
storitev,
– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini:
a) 10% od pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval,
– da nudi garancijo za dobavljeno opremo ter izvedeno montažo le-te najmanj 12
mesecev;
– da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo;
– da zagotavlja odzivni čas servisa 8 ur
ter maksimalen čas za dobavo rezervnih delov in odpravo napak 24 ur.
13. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
17. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člen ZJN): cena
100% (ob izpolnjevanju vseh zahtevanih parametrov).
15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-439
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks 062/315-136.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količine blaga, ki ga je treba
dobaviti: dva anestezijska aparata.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 35 mio
SIT
(d)
4. Datum dobave: 45 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave
30. 4. 1999.
6 (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, 2000 Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biroja, tel. 062/ 317-221 int. 8262.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: najkasneje do 12. 2.
1999 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT, brezgotovinsko, št. rač: 51800-603-33486.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 16. 2.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tajništvo Investicijskega biroja (Slavica Hostar).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 2. 1999, s pričetkom ob 12.30 v 16. etaži kirurške stolpnice
(mala konferenčna dvorana).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od razpisane vrednosti
(3,500.000 SIT), bančna garancija za resnost ponudbe, najmanj do 30. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec posla.
12. Zahteve glede pravnega status ponudnika blaga, finančno poslovne in tehnične sposobnosti da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni,
– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2 enako
0 ali
b) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako
0 ali
c) potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– da ima:
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a) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
b) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;
– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in storitev
iz celotnega razpisa,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– da bo dostava fco bolnišnica – razloženo,
– da zagotavlja dobavni rok blaga iz področja javnega: 45 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe,
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini,
a) 10% od razpisane vrednosti,
– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini:
a) 10% od pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;
– da nudi garancijo za dobavljeno opremo najmanj 12 mesecev,
– da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo,
– da zagotavlja odzivni čas servisa 8 ur
ter maksimalen čas za dobavo rezervnih delov in odpravo napak 24 ur.
13. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
17. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člen ZJN): cena
100%.
15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-440
1. Naročnik, poštni naslov, številka teklefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
5,
2000
Maribor,
faks
062/315-136.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količine blaga, ki ga je treba
dobaviti:
A. visokozmogljivi ultrazvočni aparat,
B. digitalni ultrazvočni aparat.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko nudi:
– samo skupino “A“ ali
– samo skupino “B“
(č) Ocenjena vrednost naročila: 37 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se oddajajo posamično:
A) 10 mio SIT,
B) 27 mio SIT.
4. Datum dobave: 15 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave
20. 3. 1999.

6 (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, 2000 Maribor,
Ljubljanska 5, tajništvo Investicijskega biroja, tel. 062/ 317-221 int. 8262.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: najkasneje do 12. 2.
1999 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 3.000 SIT, brezgotovinsko, št. rač: 51800-603-33486.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 16. 2.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tajništvo Investicijskega biroja (Slavica Hostar).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 2. 1999, s pričetkom ob 11. uri v 16. etaži kirurške stolpnice (mala konferenčna dvorana).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od vrednosti na katero se
ponudnik prijavlja:
A in B (3,700.000 SIT),
A (1,000.000 SIT),
B (2,700.000 SIT).
Bančna garancija za resnost ponudbe
najmanj do 30. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: eden nosilec
posla.
12. Zahteve glede pravnega status ponudnika blaga, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni;
– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2 enako
0 ali
b) število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako
0 ali
c) potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
b) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali

Št.

4 / 22. 1. 1999 / Stran 395

večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali
c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;
– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in storitev
iz celotnega razpisa (A in B) ali
b) 100% razpisanih vrst blaga in storitev
iz posamezne skupine na katero se prijavlja
(A ali B)
– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco bolnišnica – razloženo ter montirano;
– da zagotavlja dobavni rok blaga iz področja javnega: 15 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini:
a) 10% od razpisane vrednosti blaga in
storitev iz celotnega razpisa (če se prijavlja
na skupini A in B) oziroma
b) 10% od razpisane vrednosti blaga in
storitev iz posamezne skupine na katero se
prijavlja (A ali B)
– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini:
a) 10% od pogodbene vrednosti blaga
in storitev iz celotnega razpisa (če se prijavlja na skupini A in B) oziroma
b) 10% od pogodbene vrednosti blaga
in storitev iz posamezne skupine na katero
se prijavlja (A ali B)
– da nudi garancijo za dobavljeno opremo ter izvedeno montažo le-te najmanj 12
mesecev;
– da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo;
– da zagotavlja odzivni čas servisa 8 ur
ter maksimalen čas za dobavo rezervnih delov in odpravo napak 48 ur;
– da bo delavcem naročnika nudil usposabljanje za posamezna področja diagnostike.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
17. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člen ZJN):
A) Visokozmogljivi UZ aparat
– cena100% (ob izpolnjevanju vseh zahtevanih parametrov),
B) digitalni UZ aparat
– cena 100% (ob izpolnjevanju vseh zahtevanih parametrov).
15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 81-33/35
Ob-449
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Beričevo.
Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev: izvajanje elektromontažnih
del pri zamenjavi VN opreme v RTP Beričevo v letu 1999 (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
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Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: marec 1999.
Predviden zaključek del: julij 1999.
5. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV Mojca Ferleš.
6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 1999.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno znesek nakazati): 46.860
SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 1999 do 11.30.
Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16 . 2. 1999 ob 12. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,200.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost.
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo o vpisu v IZS, da je podjetje
pri IZS registrirano za opravljanje izvajalskih
del,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference del in kadrov,
– izjavo pristojnega organa(okrožno sodišče), da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo ministrstva za pravosodje, da v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
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– potrdilo ministrstva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena (55% delež), plačilni pogoji (3%
delež), ISO standard (4% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika za tovrstna
dela na objektih ELES-a (20% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela drugim naročnikom v elektroenergetskem sistemu (10% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika del za kvalitetno izvršena dela v dosedanjem poteku
zamenjave VN opreme v stikališčih 110 kV,
220 kV in 400 kV v RTP Beričevo (8% delež). Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marko Hrast.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/33
Ob-450
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Kleče.
Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev: izvajanje elektromontažnih
del pri zamenjavi VN opreme v 110 kV
stikališču v RTP Kleče – 3. etapa (vse
ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
Ocenjena
vrednost
naročila:
19,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: april 1999.
Predviden zaključek del: september
1999.
5. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV Mojca Ferleš.
6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 1999.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor
je potrebno znesek nakazati): 46.860 SIT,
virmansko nakazilo z oznako naziva javnega
razpisa na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 2. 1999 do 11.30.
Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
18. 2. 1999 ob 12. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,900.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost.
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo o vpisu v IZS, da je podjetje
pri IZS registrirano za opravljanje izvajalskih
del,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference del in kadrov,
– izjavo pristojnega organa(okrožno sodišče), da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo ministrstva za pravosodje, da v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo ministrsva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 4. 1999
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena (55% delež), plačilni pogoji (3%
delež), ISO standard (4% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika za tovrstna
dela na objektih ELES-a (20% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela drugim naročnikom v elektroenergetskem sistemu (10% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika del za kvalitetno izvršena dela v dosedanjem poteku
zamenjave VN opreme v stikališčih 110 kV,
220 kV in 400 kV v RTP Kleče (8% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marko Hrast.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/34
Ob-451
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Kleče.
Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev: izvajanje gradbenih del in
obrtniških del pri zamenjavi VN opreme
v 110 kV stikališču v RTP Kleče – 3.
etapa (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: april 1999.
Predviden zaključek del: september
1999.
5. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 1999.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno znesek nakazati): 46.860
SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 2. 1999 do 9.30.
Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 5,000.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),
– potrdilo o vpisu v IZS, da je podjetje
pri IZS registrirano za opravljanje izvajalskih
del,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference del in kadrov,
– izjavo pristojnega organa(okrožno sodišče), da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo ministrstva za pravosodje, da v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo ministrstva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena (55% delež), plačilni pogoji (3%
delež), ISO standard (4% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a (20% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela drugim naročnikom v elektroenergetskem
sistemu (10% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika del za kvalitetno izvršena
dela v dosedanjem poteku zamenjave VN
opreme v stikališčih 110 kV, 220 kV in 400
kV v RTP Kleče (8% delež). Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marko Hrast.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 81-33/32
Ob-452
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Beričevo.
Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev: izvajanje gradbenih del in
obrtniških del pri zamenjavi VN opreme
v RTP Beričevo v letu 1999 (vse ostale
podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: marec 1999.
Predviden zaključek del: julij 1999.
5. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 1999.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno znesek nakazati): 46.860
SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 1999 do 9.30.
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Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,800.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme biti starejši od 90
dni),
– potrdilo o vpisu v IZS, da je podjetje
pri IZS registrirano za opravljanje izvajalskih
del,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference del in kadrov,
– izjavo pristojnega organa(okrožno sodišče), da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– izjavo ministrstva za pravosodje, da v
preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo ministrstva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena (55% delež), plačilni pogoji (3%
delež), ISO standard (4% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika za tovrstna
dela na objektih ELES-a (20% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela drugim naročnikom v elektroenergetskem sistemu (10% delež), potrjene
pozitivne reference ponudnika del za kvalitetno izvršena dela v dosedanjem poteku
zamenjave VN opreme v stikališčih 110 kV,
220 kV in 400 kV v RTP Beričevo (8% de-
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lež). Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marko Hrast.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-453
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: 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. (a) Kraj dobave: dobava fco. JP Snaga Maribor, nasipna c. 64, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: črpalna postaja za točenje goriva, in sicer:
– gradbena in inštalaterska dela,
– dobava nadzemnega dvoplaščnega
rezervoarja s točilnim mestom ter dobava goriva za obdobje 5 let.
Podrobnejše tehnične zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo oba elementa ali samo enega.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 3,8 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Vrednost delnih dobav (po 3 (b) točki):
Ocenjena vrednost naročila pod prvo alineo: 3,8 mio SIT,
Ocenjena vrednost naročila pod drugo
alineo: 0 SIT.
Opomba: dobava rezervoarja s točilnim
mestom se obračunava v ceni prodanega
goriva. Cena goriva se pogodbeno dogovori
za obdobje 5 let. Pogoji oblikovanja cene so
natančneje podani v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, Maribor – v tajništvu podjetja. Interes za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno najaviti
vsaj en dan pred dvigom dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 15.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun 51800-601-18972 z oznako “Črpalna
postaja – drugič”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 10. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JP Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 1999, ob 12. uri, sedež naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
Znesek finančnega zavarovanja: 5% razpisane vrednosti;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vrsta finančnega zavarovanja: garancija
slovenske banke;
Trajanje finančnega zavarovanja: enako
veljavnosti ponudbe;
Zavarovanje za dobro izvedbo posla:
Znesek finančnega zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti;
Vrsta finančnega zavarovanja: garancija
slovenske banke;
Trajanje finančnega zavarovanja: za čas
trajanja garancije;
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,
da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 60 dni od
podpisa prevzemnega zapisnika za investicijsko izgradnjo in opremo ter 60 dni od
izstavitve fakture za dobavo goriva.
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:
– za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– dokaz, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja za distribucijo in prodajo goriva,
– dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo ustreznega organa, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev (v skladu z 2. točko tretjega odstavka 40. člena ZJN). Potrdilo se vsako pogodbeno začeto leto obnovi,
– izjavo ponudnika, da bo dobavljeno gorivo v skladu z normativi in zakonodajo, ki
velja v RS,
– izjavo ponudnika, da bo za čas trajanja
pogodbe za dobavljeno gorivo odvajal vse
zakonsko določene dajatve,
– dobavitelj mora imeti na območju mesta Maribor javno črpalno postajo z uporabnim dovoljenjem. S tem dobavitelj garantira
možnost črpanja goriva za vozila naročnika v
primeru izpada naročnikove črpalne postaje,
– dobavitelj mora imeti na območju Slovenije lastne rezervoarske kapacitete.
Ostale zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je možno umakniti 3 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in sposobnosti dobavitelja – 25,
– cena – 25,
– reference – 15,
– dobavni rok – 15,
– plačilni pogoji – 15,
– druge ugodnosti – 5.

Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami ocenjeno z oceno od 0 do 10 pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je ponujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnožkov posameznega ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: lokacija točilne postaje je na območju
naročnika, kar natančneje opredeljuje priloga
razpisne
dokumentacije
(kopija
PGD/PZI).
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameru naročila.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
77 z dne 13. 11. 1998 pod Ob-8077.
Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o.,
Maribor
Št. 18/99
Ob-466
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica
5, Brežice, tel. 0608/62-835, 66-700, faks
0608/66-701.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvjalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. (a) Kraj dobave: centralna kuhinja in
enota Trnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. sadje in zelenjava – 3,600.000 SIT,
2. kruh in pekovsko pecivo –
2,900.000 SIT,
3. sveže meso – 4,100.000 SIT,
4. mesni izdelki – 900.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki –
1,650.000 IST,
6. jajca – 700.000 SIT,
7. ribe – 350.000 SIT,
8. testenine in keksi – 600.000 SIT,
9. splošno prehrambeno blago –
9,500.000 SIT.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 24.300
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 12
mesecev.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec
Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT preko virmana
na račun Vrtca Mavrica Brežice.št.
51620-603-31434, s pripisom Za razpis
(po enodnevni predhodni najavi po faksu).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, Brežice.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 11. 2. 1999 ob 12. uri, in
sicer na naslovu Šolska ulica 5, Brežice.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% razpisne vrednosti skupine, za katero se javlja na razpis.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 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:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo izda
pristojno sodišče ali davčna uprava);
– sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne in obrti podobne dejavnosti;
– dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost;
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom (potrdilo izda
davčni urad ali carinska uprava).
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi merili.
16., 17.
Vrtec Mavrica Brežice

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

Popravek
Št. 311-35-5/98-1850-55
Ob-446
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo vročevoda, montažna
in gradbena dela od MB tiska do Tržaške v
dolžini 150 m DN 150, 130 °C 16 BAR
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
9. 1. 1999, Ob-38 se popravi:
7.(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 1. 1999.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 1999 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40, sejna soba II.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpiranja ponudb 10. 2. 1999.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija

Št.

Popravek
Št. 311-35-4/98-1850-55
Ob-447
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo vročevoda, montažna
in gradbena dela po Betnavski ulici v dolžini
186 m DN 100, 130 °C 16 BAR objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1.
1999, Ob-39 se popravi:
7.(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 1. 1999.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 1999 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40, sejna soba II.
14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpiranja ponudb 10. 2. 1999.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 158/1-99
Ob-350
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, faks
065/71-082.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: upravna stavba jaška Borba.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rušenje nadstreška, preureditev mehaničnih
delavnic v pisarne, obnova obstoječih
pisarniških prostorov, ureditev okolice
ter obnova strojnih in elektroinstalacij.
Ocenjena
vrednost
del
znaša
23,103.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 4. 1999, končanje del 30. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.,
Arkova 43, Idrija. Finančno-komercialna
služba (sloba št. 6 – Lapajne Katja).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 1999
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o., št.
52020-601-13705. Ob dvigu dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija.
Ponudnik, ki bo ponudbo dostavil osebno,
lahko to stori v tajništvu (soba št. 7 – Likar
Nadja).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 1999 ob 11. uri na sedežu družbe v
sejni sobi (soba št. 16/II).
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki bodo določeni s
pogodbo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 19. 2. 1999 do
11. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– roki – 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki dobijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija pri Bojanu Režunu, dipl. inž. geol., tel. 065/73-811.
17., 18.
Rudnik živega srebra Idrija,
v zapiranju, d.o.o.
Ob-368
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37 b, Velenje, telefaks
063/855-796, tel. 063/856-251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Pokopališče Podkrav v Velenju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija zidanih opornih zidov na pokopališču
Podkraj.
Ocenjena vrednost del za:
– varinatno A je 5,100.000 SIT,
– variantno B je 2,900.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 10. marec 1999. Naročnik
pričakuje, da bodo dela zaključena v 70
koledarskih dneh.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za
investicijski inženiring, Koroška 37b, Velenje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 5. februarja 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko nakazilo na žiro račun št. 52800-601-46145.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. februar 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski inženiring, Koroška 37 b, Velenje prejemnik: Mira
Kokot.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. februar 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška 37
b, Velenje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – variante A, veljavna
45 dni po poteku opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno 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:
kot v razpisni dokumnetaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 45%,
– plačilni pogoji – 25%,
– reference – potrjene od investitorjev –
15%,
– rok izvedbe – 10%,
– kadrovska struktura ekipe in podjetja
– 5%,
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumentaciji št. R-1/99-P, januar 1999).
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
v zvezi z razpisom: Komunalno podjetje
Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski inženiring, Koroška 37 b,Velenje, kont. oseba
Mira Kokot.
– tehnične informacije: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski
inženiring, Koroška 37 b, Velenje, kont.
oseba Anton Apat, dipl. inž. gr.
17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 8-3-630/1-99
Ob-369
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Mirna gora, TKC
Metlika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: dobava in montaža naprav radijskega sistema Mirna gora - TKC Metlika (vključno z
antenskimi konstrukcijami). Ocenjena
vrednost 10,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projektiranje, dobava, montaža in vključitev v
promet naprav radijskega sistema Mirna gora - TKC Metlika (vključno z antenskimi konstrukcijami).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi več variant.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum pričetka del 31. 3. 1999, datum dokončanja del
15. 7. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Služba za investicije, Novi trg 7a, Novo mesto,
kont. oseba Borut Lukanc, dipl. inž., el. soba št. 78, tel. 068/371-036, faks
068/322-853.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Na blagajni PE
ali z virmanom na žiro račun št.
52100-849-90805 s sklicevanjem na predmet razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, prevzemnik: Dragica Hočevar - tajništvo, soba
št.
90,
tel.
068/321-221,
faks
068/322-853.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 1999 ob 13. uri v Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto.
Odpiranje vodi Sonny Beronja, dipl. jur.,
soba št. 76, tel. 068/371-151, faks
068/322-853.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za resnost ponudbe do 31. 3. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 90 dni po posameznih dobavah
opreme oziroma posameznih izvedbah montaže (10% pogodbene vrednosti se plača
po izpolnitvi obveznosti izvajalca ter uspešno opravljeni kontroli kvalitete).
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija ponudnika; dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; dokazilo o poravnanih obveznostih iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev določenih z
zakonom; dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek,
– postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave; dokazila o boniteti (BON1,
BON2); izjava ponudnika, da ni prenehal
opravljati dejavnosti; izjava ponudnika, da
proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki bi kazala na njegovo nestrokovnost; referenčna lista za podobna dela;
podatki o tehnični opremljenosti, podatki o
referenci kadrov.
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): najnižja
ponudbena cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije (usposobljenost ponudnika

za izvajanje del, roki izvedbe del, garancijski rok, atesti (URST; EMC), reference na
področju dobav in montaž RR sistemov).
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto
Št. 2/99-59
Ob-401
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16; telefaks št.
063/821-498.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija Otroškega dispanzerja v Zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah, ocenjena vrednost adaptacije je 6,5000.000 SIT.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvidena.
c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost variant: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 3. 1999 dokončanje del 30. 4. 1999.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Celje, Gregorčičeva 3.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:od 25. 1. 1999 do
3. 2. 1999, vsak delovni dan od 7. do 14.
ure.
c) Znesek in način plačila za za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun št.
50700-603-31892.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 15. 2. 1999 do 10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jelšah - uprava, z označbo: Ne odpiraj - javni
razpis za adaptacijo Otroškega dispanzerja
v ZP Šmarje p. J. - z navedbo številke objave v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1998, ob 11. uri v Upravi
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če se v tem postopku zahteva:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od razpisane vrednosti, ter izjavo banke, da
bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba , ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: (40. člen ZJN): zagotovitev zahtev 7.
in 10. člen navodil ponudnikom razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): cena,
fiksnost cen, rok izvedbe del, reference in
plačilni pogoji in druga merila v skladu z
razpisno dokumentacijo.
16., 17., 18.
JZ Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah
Št. 7/3-99
Ob-423
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, faks 066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija, nadzidava in dozidava upravne stavbe Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
Ocenjena
vrednost
celote
je
135,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. marec 1999, konec del 30. junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, I. nadst. upravne stavbe.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure do 28. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na žiro račun
Ortopedske bolnišnice Valdoltra št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Ankaran, Jadranska c. 31, Ankaran, tel.
066/462-218, faks 066/527-185.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 1999, ob 11. uri v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi, I. nadst.
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% ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
pogojih, določenih v razpisni dokumentaciji.
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:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: do 1. aprila 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe (izključitveni pogoj)
skladno s projektantskimi opisi in projektno
dokumentacijo,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
Ob približno enakovredni ponudbeni ceni
ima prednost ponudnik z ugodnejšimi referencami in morebitnimi drugimi ponujenimi
ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220,
telefaks 066/527-185.
17., 18.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-414
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-03, faks 062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
objekta pošte Koper Kolodvorska, ocenjena vrednost 25,000.000 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: 30 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
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šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-23-02,
faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
(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., 2500
Maribor,
tel.
062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 1999 ob 10. uri II. nadstropje uprava
Slomškkov 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 80% pogodbene vrednosti, 20% 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 vrednost,
– da proti ponudniki ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likdvidacije,
– 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. št. 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: sestanka ni.
17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Stran

402 / Št. 4 / 22. 1. 1999

Ob-415
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
Titova
38,
2000
Maribor,
faks
062/104-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zamenjava sistema klimatizacije v TKC Maribor – 1. faza; ocenjena vrednost del je
29,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 3 mesece od
podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38,
Maribor, vložišče soba B006.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, gotovinsko plačilo na blagajni Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor ali na žiro račun: 51800-849-28010
(plačilo z virmanom).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Maribor, Titova 38, Maribor, vložišče soba B
006.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Telekom
Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Maribor – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilni rok je 90 dni od izstavitve računa, zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača v 90
dneh po uspešno opravljenem kvalitetnem
pregledu.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Edmund Borovšak,
dipl. inž.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 20. 11. 1998 pod št.
8182, objava o izidu pa dne 15. 1. 1999.
Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor
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Št. 414-05-01/99
Ob-468
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Semič, Semič 14, Semič
8333, faks 068/67-083, 67-097.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajala
v območju ZN PSC Vrtača pri Semiču.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: gradnja cest brez
zaključnega sloja, gradnja komunalnih vodov: kanalizacije, vodovoda, elektro in telekomunikacijske kanalizacije.
Ocenjena vrednost del je 120,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nespremenljivost variant: dela se bodo izvajal
v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del: 22. marec 1999 dokončanje del 30. junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Semič, Semič 14, 8333 Semič, kontaktna oseba Jože Butala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 2. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT s prenosnim nalogom na ž.r. 52110-630-40318.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 2. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov kamor je je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič oseba: Sonja Križan - tajništvo.
9. Datum in čas odpiranja ponudb: 23. 2.
1999 ob 12. uri, Občina Semič, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe je kot varščino predložiti
bančno garancijo v višini 5% ocenjene vrednosti, veljavno do 1. 4. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skladno z zakonom o izvrševanju proračuna (plačilo situacij v roku 60 dni).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o skupnem nastopu
z določitvijo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponudbo
lahko umaknejo do 23. 2. 1999, do 12. ure
s pisno zahtevo.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– reference podjetja 20%,
– podatki za naročila dodatnih del 10%,
– daljši plačilni rok od razpisanega 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: prva objava.
18.
Občina Semič

Ob-478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228
Železniki, faks 064/600-00-20.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Železniki
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: vzdrževanje gozdnih cest v Občini Železniki v letu
1999.
Ocenjena vrednost del je 8,500.000 SIT.
(b),(c)
5. (a),(b)
6. Datum predvidenega začetka je takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje del pa najkasneje do 30. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Železniki, 4228 Železniki, Češnjica 48,
II. nadstropje, Referat za komunalo, kontaktna
oseba
Darko
Gortnar,
tel.
064/600-00-16.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 1. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom
na
ŽR
Občine
Železniki,
št.
51510-630-50272.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po objavi razpisa
v Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas in kraj odpiranja ponudb bo določen v
razpisni dokumentaciji.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, ki mora
veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
določilih vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 10. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje do 5. 3. 1999.
17.,18.
Občina Železniki
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Ob-362
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, št. telefaksa 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Rore Krško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
kamnitega podora v Rorah.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 90,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost posameznih sklopov
razpisanih del znaša:
I. gradbena dela ob miniranju na sanaciji
podora v Rorah: 5,000.000 SIT,
II. vrtanje in miniranje na sanaciji podora
v Rorah: 15,000.000 SIT,
III. pikiranje, nakladanje in odvoz kamnitega materiala: 70,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko predloži
ponudbo za celoto razpisanih del ali pa za
posamezen sklop I., II., III.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto, po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: do konca maja
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 2. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 2. 1999 ob 10.30,
na naslovu naročnika v sejni sobi E.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna
RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

Št.

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (40%), sposobnost ponudnika,
da javno naročilo opravi brez proizvajalcev
in z lastno mehanoopremo (20%), reference ponudnika (40%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Pirc
Matjažu, tel. 0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.
17., 18.
Občina Krško

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. 20/99
Ob-344
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231
Beltinci, faks 069/421-943.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člena zakona o javnih naročilih – ZJN,
Ur. l. RS, št. 24/97): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Vrsta storitev in ocenjena vrednost naročila: izdelava tehnične dokumentacije
za odvajanje fekalnih in meteornih odpadnih vod v naseljih, na območju Občine Beltinci za čistilno napravo s pripadajočo infrastrukturo (v nadaljevanju: kanalizacija in ČN) v naslednjem obsegu:
a) geodetski posnetki potrebnih tras,
b) idejni projekt (IP),
c) lokacijska dokumentacija (LD),
d) projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
e) projekt za izvedbo (PZI).
Ocenjena vrednost naročila je: ca.
25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: storitev se izvaja na
sedežu izbranega najugodnejšega ponudnika in na območju Občine Beltinci.
5.
a), b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti ime in priimek in strokovne kvalifikacije odgovornega osebja za
izvedbo storitev s podatki o njihovem strokovnem izpitu in odločbi o včlanitvi v Inženirsko zbornico Slovenije ter osebnimi referencami.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
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del storitev: ponudba mora biti izdelana za
celoten obseg storitev (a+b+c+d+e).
7.
a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: predviden pričetek storitve je takoj po podpisu pogodbe o izvedbi
javnega naročila zaključek pa najpozneje v
roku 9 mesecev, računajoč od dneva podpisa omenjene pogodbe.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občinska uprava občine Beltinci, kontaktna oseba: Senica Janez, dipl. ek., po predhodnem-telefonskem dogovoru, tel. št.
069/421-264.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: najpozneje 15 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT s plačilom na ŽR Občine Beltinci, št.
51900-630-76017.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje v 45 dneh
od objave razpisa v Uradnem listu RS, do
12. ure v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za kanalizacijo in čistilno napravo”. (kolikor je zadnji 45. dan praznik, sobota ali nedelja je mogoče ponudbo predložiti
še tudi naslednji delovnik do iste ure).
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Beltinci, Mladinska
ul. 2, 9231 Beltinci.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
ter datum za obvestilo o izbiri: javno odpiranje ponudb bo 50. dan, računajoč od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, ob 12.
uri v prostorih Občine Beltinci (kolikor je zadnji 50. dan praznik, sobota ali nedelja se
odpiranje ponudb opravi prvi naslednji delovnik ob istem času).
Predstavniki ponudnikov se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pismenimi pooblastili. O izbiri bodo ponudniki obveščeni najpozneje v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zaradi zavarovanja za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo ali
menico v višini 2,500.000 SIT s trajanjem
garancije 30 dni po datumu, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da bo izbrani ponudnik zavrnil podpis ponudbi priložene pogodbe za izvedbo storitve bo naročnik vnovčil varstvo
finančnega zavarovanja.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: ponudnik naj navede pogoje pri katerih je pripravljen zagotoviti fiksne cene vendar v nobenem primeru ne more biti rok plačila krajši od 60 dni
po sprejeti in potrjeni dokumentaciji in možnost kreditiranja.
Naročnik si pridružuje pravico, da zadrži
10% pogodbenega dela zneska do končne
predaje pogodbenega dela naročniku. V primeru zamude izvajanja pogodbenega dela
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zaradi lastne krivde bo ponudnik za vsak zamujeni dan plačal penale in sicer 1 promilo
za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15%
pogodbenega zneska. Penali se obračunajo
pri končnem računu.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: javno naročilo se dodeli samo enemu ponudniku.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti naslednja dokazila:
1. overovljene podatke o registraciji, ki
ne smejo biti starejši od 90 dni ali izpis iz
sodnega registra,
2. odločbo o izpolnjevanju pogojev za
izvajanje razpisnih del,
3. vzorec pogodbe,
4. ponudbeni predračun za izvedbo pogodbenega dela s cenami za posamezne
faze razpisnih del,
5. način obračunavanja del, oziroma
pogoji pri katerih je izvajalec pripravljen zagotoviti fiksnost cen,
6. okvirni terminski plan izvajanja del,
7. predlog načina zavarovanja izpolnitve obveznosti, oziroma jamstva in predlog
načina dokazovanja kakovosti opravljenega
dela,
8. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
9. navedbo pooblaščene osebe za dodatna pojasnila glede ponudbe,
10. reference ponudnika s področja izvajanja razpisnih del in reference za delo v
zadnjih petih letih,
11. predstavitev ponudnika (organizacija podjetja, število in kvalifikacijska struktura zaposlenih s polnim delovnim časom in
poimenski seznam vseh odgovornih projektantov oziroma strokovnih sodelavcev v podjetju in njihove identifikacijske številke o včlanitvi v Inženirsko zbornico Slovenije),
12. izjavo o strinjanju dejanskih razmer
na področju, katerega odvajanje odpadnih
vod in čistilna naprava je predmet tega razpisa in da zaradi tega ponudnik ne bo imel
dodatnih zahtev,
13. vse ostale potrebne priloge skladno z določili zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS; št. 24/97) in uredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 22/98).
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne smejo odstopiti od ponudbe 60 dni od dneva
objave.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN); ponudbe morajo biti sestavljene po točkah razpisne dokumentacije z vsemi potrjenimi izjavami. Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. Upoštevane bodo le polne ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki in
izjavami. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od izteka razpisnega roka.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevana še naslednja merila:
1. reference pri izvajanju tovrstnih del,
2. cena,
3. sestava projektne skupine, ki jo izvajalec nudi za izvedbo del,
4. rok izvedbe,
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5. finančni pogoji za zagotavljanje fiksne cene storitev,
6. ostale ugodnosti, ki jih ponudnik ponudi po svoji presoji.
18. Druge informacije o naročilu: naročnik si pridružuje pravico:
– izbire najugodnejšega ponudnika ne pa
najnižje ponudbe,
– ne izbrati nobenega ponudnika,
– medfazne kontrole izvajanja pogodbenega dela za kar bo pooblastil svojega predstavnika.
Podrobnosti razpisnega dela so razvidne
iz projektne naloge (razpisne dokumentacije).
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo.
Občina Beltinci

14.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 9.a točko.
19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-352
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
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: opravljanje storitve avtobusnega prevoza delavcev TET, d.o.o., na
delo in z dela. Ocenjena vrednost je
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 20. 2. 1999 do 20. 2.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje, kont. oseba Mateja Jordan, IV.
nadst. (pravna služba).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 2. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo ponudnikom, in sicer proti izkazu plačila 5.000 SIT na ŽR podjetja št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški razpisne dokumentacije - avtobusni prevoz”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, IV. nadst.
(pravna služba).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 2. 1999 ob 10. uri Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II.
nadst. (sejna soba).
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% od ponudbene vrednosti ter bančno
garancijo (izbrani ponudnik) za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

Št. 5-20/99
Ob-373
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Smetanova 17, Maribor, telefaks
062/224-179.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba strukturiranega ožičenja na Fakulteti za gradbeništvo.
Opis:
– Ožičenje se izvede v prostorih Fakultete za gradbeništvo v dveh objektih. Vsak objekt naj ima omarico, ki naj se med seboj
povežeta z optičnim kablom (razdalja 100m).
V omarico mora biti dostop s treh strani.
– Izvede se strukturirano ožičenje z UTP
kablom kategorije 5 (računalnik in telefon)
od centralne omare do posameznih vtičnic
vključno s priključnimi kabli, patch paneli in
patch kabli. Potrebnih je ca. 300 priključkov.
– Izvede se centralizirano ožičenje električnega omrežja za računalniško opremo, in
sicer 3 vtičnice na delovno mesto. Delovnih
mest je ca. 100.
– Izvedejo se meritve UTP in električnega
omrežja in izdelajo merilni protokoli.
– Kjer je to mogoče, se predvidi uporaba
obstoječih parapetnih kanalov.
Ocenjena vrednost naročila je 6,000.000
SIT.
Komisija bo obravnavala samo celovite
ponudbe, vendar morajo biti cene za posamezne točke navedene ločeno.
4. Kraj izvedbe: prostori Fakultete za
gradbeništvo, v dveh objektih.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe se oddajo samo v celoti – vendar so posamezne točke cenovno
ovrednotene, delne ponudbe niso možne.
7. (a) (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:do zaključka opisanih
del.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Vladimir Meglič, Smetanova 17,
Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Dekanat, Smetanova 17,
Maribor. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene: “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila “izvedba
strukturiranega ožičenja na Fakulteti za gradbeništvo”. Na hrbtni strani mora biti jasno
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 199 ob 10. uri v veliki sejni sobi Fakultete za gradbenštvo, J1-420, Smetanova 17,
Maribor.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti, veljavna 45 dni po poteku opcije ponudbe.
13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – (45%),
– plačilni pogoji – (5%),
– rok izvedbe – (15%),
– garancijska doba – (15%),
– pogoji pogarancijskega vzdrževanja –
(10%) in
– reference ponudnika – (10%).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: vse potrebne informacije in specifikacije za izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki
dobijo osebno ali po telefonu na Fakulteti
za gradbeništvo v sobi št. J1-209 (Vladimir
Meglič,
inž.)
oziroma
po
tel.
062/2294-385. Datum, do katerega bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 22. 2. 1999.
19., 20.
Fakulteta za gradbeništvo Maribor
Št. 77/2
Ob-408
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: zavarovanje premoženja
Elektro Primorske, d.d. (podrobnejši opis
je v razpisni dokumentaciji). Ocenjena vrednost naročila je 145,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: teritorialno območje, ki
ga pokriva Elektro Primorska, d.d.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in
je registriran za opravljanje storitev zavarovanja (registracija mora biti usklajena s standardno klasifikacijo dejavnosti).
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN, odred-

ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo v celoti ali za posamezno vrsto zavarovanja.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitve se lahko začne
izvajati takoj po pravnomočnosti sklepa, o
izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma najkasneje do 10. 4. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri
administratorki tehničnega sektorja – Andreji
Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 1. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom
na račun št. 52000-601-22566, s pripisom
razpisna dokumentacija – zavarovanje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja najkasneje do 24. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 1999 ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil pogodbo oziroma zavarovalno polico za vsako vrsto zavarovanja posebej.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 25. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vrednost premije, rok izplačila odškodnin, način
plačila, ponujeni obseg zavarovanj ter druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na
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pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri
naročniku dvignili razpisno dokumentacijo,
do vključno 9. 2. 1999.
19., 20.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica
Ob-409
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje storitev čiščenja
poslovnih prostorov in pranja delovnih
oblačil v RTH, d.o.o., – področje Hrastnika.
Ocenjena vrednost naročila: 22,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o. – področje Hrastnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je možna, če ponudnik
izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije, predpisi o varstvu pri delu.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedbe
so obvezni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, tajništvo – Ladislava Kramžar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 1. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
RTH,
d.o.o.,
Trbovlje
–
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 1999 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
– Ladislava Kramžar.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:12. 2. 1999 ob 11.30, sejna soba
upravne zgradbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 12.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija prvovrstne banke v višini 10% od
ponudbene vrednosti za čas opcije ponudbe
vnovčljiva na prvi poziv.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
14.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija dejavnosti, odločba o opravljanju
dejavnosti, odlična boniteta, 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):
– cena – do 40 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– ukrepanje ob nujnih primerih – do 10
točk,
– boniteta – do 10 točk,
– stalnost zaposlenih delavcev – 10 točk.
Način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.
18., 19., 20.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-410
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje storitev čiščenja
poslovnih prostorov in fizičnega varovanja v RTH, d.o.o., – področje Trbovelj.
Ocenjena vrednost naročila: 49,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o. – področje Trbovelj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je možna, če ponudnik
izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije, predpisi o varstvu pri delu.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedbe
so obvezni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo – Ladislava
Kramžar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
RTH,
d.o.o.,
Trbovlje
–
št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 1999 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, tajništvo
– Ladislava Kramžar.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 11.30, sejna soba upravne
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zgradbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija prvovrstne banke v višini 10% od
ponudbene vrednosti za čas opcije ponudbe
vnovčljiva na prvi poziv.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: navedeno 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:
registracija dejavnosti, odločba o opravljanju
dejavnosti, odlična boniteta, reference.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 1. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – do 40 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– ukrepanje ob nujnih primerih – do 10
točk,
– boniteta – do 10 točk,
– stalnost zaposlenih delavcev – 10 točk.
Način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.
18., 19., 20.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Občina Krško
Ob-413
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževanje parkov, nasadov in zelenic, ureditev in zasaditev javnih površin v Občini Krško za leto 1999
ocenjena vrednost znaša 16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Krško.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: zahteve o
navedbi imen in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: razpisna dela se bodo
izvajala do konca leta 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-630-13042.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 2. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1999 ob 10.30 na naslovu naročnika
v sejni sobi E.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom
sklenil
pogodbo,
predeloženo 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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 31. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (40%), reference ponudnika
(40%), sposobnost ponudnika, da javno naročilo opravi brez podizvajalcev z lastno mehanoopremo (20%).
18. Druge informacije o naročilu: so na
razpolago na Občini Krško, CKŽ 14, Krško,
pri Niku Somraku, tel. 0608/22-771, vsak
delovni dan med 7. in 8. uro.
19., 20.
Občina Krško
Ob-416
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48,
1260
Ljubljana-Polje,
telefaks:
061/484-618.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: Psihiatrična klinika Ljubljana –
nadomestni objekt:
a) izvedbeno projektiranje – PZI (PID)
z vgradno opremo;
b) izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (GOI) z vgradno opremo.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
750,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse
zahteve
razpisne
dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
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b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije, gradbeno-tehnični predpisi in predpisi navedeni v
točki III. gradbenega dovoljenja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedba
strokovne kvalifikacije osebja pravne osebe
ponudnika je obvezni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posameznih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
ta del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.
7. a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive in
niso dopustne.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila in/ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje 18 mesecev.
Začetek del predvidoma v aprilu 1999, zaključek predvidoma v oktobru 2000.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno na sedežu naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Minki Markelc.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo do vključno
29. 1. 1999 do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika številka:
50103-603-000-0403974.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 1. 3. 1999 do 12.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj - ponudba”
osebno na sedež naročnika ali pa priporočeno s povratnico po pošti na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 3. 1999 ob
13. uri na naslovu Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, Upravna
zgradba, I. nadstropje, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v
višini 10% vrednosti končne ponudbene cene
ponudnika. Veljavnost bančne garancije do
dneva veljavnosti (opcije) ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji plačil se določijo v pogodbi z izbranim ponudnikom. Avans
ne sme biti postavljen kot pogoj, vendar mora ponudnik navesti popust na ponudbeno
ceno v primeru, da bi mu investitor plačal
avans, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno

javno naročilo: kot ponudnik, lahko s podizvajalci, ali izjemoma kot partnerji pri skupnem poslu, pri čemer je obvezno samo eden
poslovodeči.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila in
izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od ponudbe ne morejo odstopiti po roku, določenem za pričetek javnega odpiranja ponudb,
do tega roka pa po postopku in na način, kot
je to opredeljeno v Splošnih navodilih ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: edino merilo je cena in
finančno ekonomski vplivi na ceno (plačilni
roki, obresti, ipd.)
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
1%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.
Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumentacije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.
Ponudba mora veljati najmanj 75 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.
Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli ponudbe.
19. Datum predhodne namere o naročilu, če je bila objavljena: namera o javnem
naročilu je bila objavljena v Uradnem listu
RS, dne 29. 6. 1998.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za to
naročilo.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 096-2/99
Ob-420
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska
cesta 1a, številka telefaksa, 063/442-915.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov v ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT na
leto.
4. Kraj izvedbe: podružnica Celje in ekspoziture Laško, Šmarje pri Jelšah, Žalec,
Šentjur pri Celju in Slovenske Konjice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo naročila se lahko prijavijo
izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje del
čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrezno
število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih čiščenj in izvedbo zaščitnih
premazov.
(b), (c).
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, pri
Silvi Krajšek (soba 302).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 2. 1999 med 10.
in 12. uro z dokaziloma o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT z virmanom na žiro račun št.
50700-609-60405.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, tajništvo (soba 302).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje. Ljubljanska 1a, soba 313.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacijske
vrednosti naročila z veljavnostjo do 15. 3.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačevanje mesečno,
kot v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 9. 2. 1999 do
12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popolnost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena in reference (kot v razpisni
dokumentaciji).
18. Druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije o naročilu lahko ponudniki
pridobijo pisno na naslovu naročnika ali po
tel. št. 063/441-240, pri Silvi Krajšek.
19., 20.
Agencija RS za plačilni promet
Št. 663-05-004/99
Ob-425
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, faks
178-34-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izbira najugodnejšega izvajalca odnosov z javnostmi.
Opis dela: delo obsega organiziranje in
vodenje odnosov z javnostmi, opravljanje dnevne analize medijskih sporočil,
pripravo novinarskih konferenc, pripravo
in svetovanje pri nastopih na TV in RA,
strokovno organizacijske naloge pri nastopih ministra v javnosti, izdelavo analize oddaj in nastopov, pripravo in oblikovanje informativnih gradiv za novinarje,
pripravo posebnih dogodkov, govorov,
predavanj in nastopov v javnosti ter komuniciranje s sredstvi javnega obvešča-
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nja. Izvajalec bo obvezan zagotoviti stalno
prisotnost enega delavca na sedežu naročnika za opravljanje navedenih nalog najmanj 8
ur dnevno vsak delovni dan.
Ocenjena vrednost naročila: neto 3.400
SIT za svetovalno uro in prometni davek.
4. Kraj izvedbe: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
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 (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98, 91/98), navodilo o
vsebini objav za javna naročila (Ur. l. RS, št.
60/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: naj bodo
navedene v ponudbi.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 3.
1999, trajanje: 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ni razpisne dokumentacije.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 2. 1999 do 12. ure, ne
glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pisne ponudbe z naslovom naročnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javno naročilo: Odnosi z javnostmi” ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5/IV. nadstropje, 1000 Ljubljana, in sicer v glavno pisarno, Darja Naglič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 2. 1999 ob 14.
uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5/IV. nadstropje, 1000 Ljubljana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilni rok za že opravljeno storitev je najmanj 30 dni od dneva
izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
izbranim nosilcem ponudbe za vsako koledarsko leto posebej.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– potrdilo o registraciji,
– reference.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo več odstopiti od ponudbe po odpiranju
ponudb, prispelih na javni razpis, to je po
12. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika: dosedanje reference na področju odnosov z javnostmi, cena ter drugo (npr. strategija dela
na področju odnosov z javnostmi).
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18. Druge informacije o naročilu: v pisni
obliki po faksu 061/178-34-11 (Zmaga
Grah).
19., 20.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 363-04-17/98
Ob-434
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks 061/178-5579, po pooblastilih Ministrstva za promet in zveze, Prometnega inšpektoriata, Direkcije RS za ceste in Centra
Vlade za informatiko.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov državnih upravnih organov v skupni
površini 11.063,50 m2, ocenjena vrednost
naročila znaša 24,500.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: Langusova 4 in Tržaška
19 v Ljubljani.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: usposobljenost izvajalca za čiščenje prostorov po Composil sistemu.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba mora zajemati vsa razpisana dela.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentacije, variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 4.
1999, dokončanje storitve 31. 3. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kont. oseba Tamara Surina, tel. 061/178-55-72, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 1. 1999, vsak delovni dan od 8.30 do 10.30.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene s prometnim davkom za obdobje 12
mesecev z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe, to je do 14. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev (čiščenje s Composil sistemom), ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki,
sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
I. Usposobljenost in sposobnost ponudnika za realiazcijo razpisanih del (do 65 točk),
II. Plačilni pogoji: (vrednoti se vsakih 10
dni daljši plačilni rok po 5 točk),
III. Druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku: (do 5 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3. se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.
IV. Ponudbena cena
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišji rezultat.
Način uporabe meril in pomen posameznega merila, ki se bodo uporabljala pri ocenjevanju ponudb, sta razvidna iz razpisne dokumentacije – 4. točka.
Pri izbiri najugodnejše ponudbe lahko naročnik upošteva navedbe oziroma priloge, ki
jih ponudnik predloži v okviru poglavja “dodatek”.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
6. 3. 1999.
19., 20.
Vlada RS, Servis skupnih služb vlade
Št. 266-1/99
Ob-435
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a,
Ljubljana,
telefaks
061/178-5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: študija o izvedljivosti projekta (investicijski program), investicijski
inženiring in investicijski nadzor (gradbeni nadzor) pri izvedbi projekta na MP
Fernetiči (razširitev kamionske ceste, izgradnja kontrolnih objektov z nadstrešnico, ureditev komunalnega in energetskega omrežja), ocenjena vrednost naročila
znaša 15,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe:MP Fernetiči.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: skladno z določili posebnih razpisnih
pogojev.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora ponuditi izvedbo
vseh razpisanih del.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik mora obvezno predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
a) študija o izvedljivosti projekta,
– pričetek storitve: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje storitve: 20 dni po podpisu pogodbe,
b) investicijski inženiring
– pričetek storitve: takoj po podpisu pogodbe, dokončanje storitve: do roka 30 dni
po dokončanju gradbeno-obrtniških in instalacijskih del,
c) investicijski nadzor
– pričetek storitve: predvidoma marec
1999, čas trajanja storitve 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, Suzana Štihec, tel.
061/178-5560, telefaks 061/178-5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 1. 1999
do 29. 1. 1999, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 2. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 2. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 11. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost,

Št.

4 / 22. 1. 1999 / Stran 409

– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realiazcijo razpisanih del (0-75 točk),
2. plačilni pogoji: (1 točka za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega),
3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku: (0-3 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3. se
upošteva vplivnostni faktor 0,5.
4. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,5, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišji rezultat.
18. Druge informacije o naročilu: storitve, ki so predmet javnega naročila, se bodo opravljale za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del v okviru finančne
in tehnične pomoči Evropske skupnosti iz
Phare “Multy-Country” transportnega programa.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa 4. 3. 1999.
19., 20.
Vlada RS, Servis skupnih služb vlade

venske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 2. 1999 do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila in razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na
razpolago za 20.000SIT, način plačila na
žiro račun številka: 50100-601-5014744.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti predložena do 8. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana.
Ponudbe se lahko vložijo tudi na tajništvu
Infrastrukture soba št. 207
11. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob 11. uri,
na Slovenskih železnicah, d.d.. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana – steklena
dvorana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: ponudniki morajo predložiti varščino
v višini 10% ocenjene vrednosti naročila –
bančna garancija.
Rok za varščino poteče 60 dni po izteku
roka veljavnosti ponudbe.
13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila:
a) najnižja cena 50%,
b) krajši roki popravila 40%,
c) boljše reference za delo 10%.
18. Druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija se lahko dvigne: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, kontaktna
oseba Limbek Janez, tel. 061/291-4662,
soba št. 214.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-454
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
faks 291-4822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: glavna popravila SP,
GP, MP progovne in interventne mehanizacije v lasti sekcij Infrastrukture za
leto 1999.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
75,000.000 SIT.
4.
5.(a)
(b) Navedbe predpisov, ki zadevajo naročilo: pravilnik 241, navodilo 291 in ostali
predpisi o vzdrževanju vozil na železnici.
Ponudba mora vsebovati strukturo cene
za opravljeno delo, porabljeni material in usluge.
(c)
6.
7.(a), (b)
8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: datum začetka takoj po
podpisu pogodbe, zaključek najkasneje do
30. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-

Št. 711
Ob-458
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana, faks
125-98-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: najem poslovnih prostorov
za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje.
Ocenjena vrednost najema mesečno
4,000.000 SIT.
Velikost najema: 1.400–1.500 m 2 bruto
poslovne površine.
4. Kraj izvedbe: Mesto Ljubljana, v bližini
obvozne avtoceste in neposredni bližini avtobusa mestnega prometa,
– prostor za parkirišča (25-30).
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za določen čas, minimalno 1 leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Zavoda RS za zaposlovanje,
Glinška 12, od 25. 1. do 29. 1. 1999, v
času od 10. do 12. ure pri Mileni Kyrinov.
(b), (c)
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 2. 2. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v vložišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 2. 1999 ob 12.30 v sejni sobi Zavoda RS
za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik je lahko pravna oseba ali fizična oseba s stalnim bivališčem v RS.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije obvezno v ponudbi predložiti:
– bonitetne obrazce BON 1, BON 2 ali
BON 3,
– dokazilo o lastništvu prostorov – zemljiškoknjižni izpisek,
– tlorise prostorov s tehničnim poročilom,
– dokazilo o nakazilu varščine za resnost
ponudbe v višini enomesečne najemnine.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacija najema,
2. usklajenost prostorov s potrebami
Zavoda,
3. cena najema,
4. kvaliteta prostorov.
Merila se uporabijo enakovredno.
18., 19., 20.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-465
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
– za izdelavo prostorske dokumentacije za DV 2×110 kV Toplarna-Polje-Beričevo:
– izdelavo terminskega plana,
– proučitev variant, priprava rešitev in
predlog najugodnejše,
– izdelava prostorskih sestavin planskih
aktov občin s programskimi zasnovami,
– izdelava lokacijskega načrta.
Ocenjena vrednost naročila: 15,000.000
SIT.
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na zakone,
predpise, odločbe in zahteva usposobljenost
izvajalca v ta namen.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitve: ponudnik mora ponuditi celovito
ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebna, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le celovita ponudba.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 19. 3. 1999 do
31. 9. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku med 10. in 12. uro, tajništvu Sektorja za
investicije, II. nadstropje, Andreja Mihevc, tel.
174-24-33, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
(b) Datum , do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 2. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,500.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, naročnik bo plačeval storitev skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko plačil.
14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika
odnosa med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika so navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 22. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena, reference ponudnika, rok izvedbe, plačilni pogoji, ISO standard, druge posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku. Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije
je Aleš Kregar, tel. 061/174-25-70, faks
061/174-24-32.
19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-485
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
17-84-845.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet razpisa so redna naročila reprodukcijsko kartografskih storitev za potrebe izdajanja podatkov v Geodetskem dokumentacijskem centru Geodetske uprave RS, in sicer:
– izdelki na osnovi obdelave Č/B aeroposnetkov,
– izdelki na osnovi obdelave barvnih aeroposnetkov (iz negativa),
– reprografske storitve: kopiranja načrtov
in kart po postopku preko kopirnega okvirja,
kopiranja načrtov in kart po FOS postopku,
izdelava združenih kopij originalov in obnova
originalov načrtov in kart,
– izdelava DOF (digitalni ortofoto načrt ali
karta) izdelkov na papir in film (printanje in
postopek osvetlevanja),
– izdelava map za zaščito originalov načrtov in kart.
Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe : 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zemljemerska
12.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 28. 2. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetski dokumentacijski center Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi po
tel. 178-48-46.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 2. 1999 do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 4.000 SIT
na ŽR 50100-637-55076 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 1999 ob 10. uri, Geodetska uprava
RS, Zemljemerska 12, sejna soba – pritličje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti. Veljavnost do 6. 4.
1998.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo 30 dni po prejemu računa.
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,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 12. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so navedeni v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetski dokumentacijski center Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi po
tel. 178-48-46.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
Ob-486
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Celje,
ocenjena vrednost naročila: 2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Celje, Ul. XIV. divizije
12, Celje, izpostave Celje, Ul. XIV. divizije
12, Celje in izpostave Slovenske Konjice,
Mestni trg 6, Slovenske Konjice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-800.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene

kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 1999 ob 9. uri, v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št.
9(a).
19., 20.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-487
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Nova
Gorica, ocenjena vrednost naročila:
1,536.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Nova Gorica –
izpostava Idrija, Mestni trg 2, Idrija in izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ul. 28, Ajdovščina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba št. 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 12. uri, v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št.
9(a).
19., 20.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-488
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Murska
Sobota, ocenjena vrednost naročila:
1,853.100 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Murska Sobota in izpostave Murska Sobota, Slomškova ul. 19,
Murska Sobota ter izpostave Ljutomer, Prešernova 18, Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba št. 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in
s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 1999 ob 11. uri, v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št.
9(a).
19., 20.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-489
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov
Območne geodetske uprave Sevnica, ocenjena vrednost naročila: 600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Sevnica – izpostava
Brežice, Trg izgnancev 16, Brežice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba št. 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 1999 ob 12. uri, v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9(a).
19., 20.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-490
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Koper,
ocenjena vrednost naročila: 2,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Koper in izpostave Koper, Cankarjeva 1, Koper, izpostave Ilirska
Bistrica, Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica
in izpostave Sežana, Kosovelova 1, Sežana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba št. 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 11. uri, v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9(a).
19., 20.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-491
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ljubljana, ocenjena vrednost naročila: 6,072.960
SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Ljubljana in izpostave
Ljubljana, Cankarjeva 1, Ljubljana, izpostave
Domžale, Ljubljanska cesta 80, Domžale, izpostave Grosuplje, Adamičeva c. 6, Grosuplje, izpostave Trbovlje, C. oktobrske revolucije 14, Trbovlje, izpostave Cerknica, Cesta
4. maja 24, Cerknica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
za opravljanje celotne storitve za posamezno
izpostavo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999, do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj “ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 8. uri v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
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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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.
19., 20.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-492
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Novo
mesto, ocenjena vrednost naročila:
1,305.324 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Novo mesto in izpostave Novo mesto, Rozmanova ulica 38, Novo mesto in izpostave Črnomelj, Kolodvorska c. 30/a, Črnomelj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
GURS – Glavni urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel. 061/17-84-800.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999, do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-

Stran

414 / Št. 4 / 22. 1. 1999

gu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj “ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 10.30 v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4.
1999
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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9/a.
19., 20.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-493
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Ptuj,
ocenjena vrednost naročila: 1,720.800 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Ptuj, in izpostave Ptuj,
Krempljeva ul. 2, Ptuj ter izpostave Ormož,
Vrazova 9, Ormož.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
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(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba št. 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999, do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj “ in
s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 12. uri v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4.
1999
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.
19., 20.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-494
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Velenje,
ocenjena vrednost naročila: 384.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Velenje – izpostava
Žalec, Levstikova 14, Žalec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih
čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-800.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999, do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj “ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 1999 ob 9. uri v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.
19., 20.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-495
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Slovenj
Gradec, ocenjena vrednost naročila:
1,380.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Slovenj Gradec in izpostave Slovenj Gradec, Francetova c. 7,
Slovenj Gradec, izpostave Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, Ravne na Koroškem.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/17-84-800.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj “ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4.
1999
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9/a.
19., 20.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-496
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
061/17-84-834, 061/17-84-909.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Kranj,
ocenjena vrednost naročila: 660.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Območne Geodetske uprave Kranj – izpostave Jesenice Cesta Maršala Tita 86, Jesenice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo
izvajalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega
čiščenja, globinskih čiščenj, izdelavo pre-
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mazov in dobavljanja sanitarno higienskega materiala in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (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: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja storitve z dnem podpisa pogodbe za obdobje
enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije – Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-84-800, soba 10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, soba št. 10. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 1999 ob 10. uri, v prostorih Glavnega
urada Geodetske uprave RS, Zemljemerska
12, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku : bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
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 priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot so zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 3. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, celovitost ponudbe, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu pod št. 9(a).
19., 20.
Geodetska uprava Republike Slovenije
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 04-35-10276/8-98
Ob-353
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/14-01-055.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– cena,
– garancijska doba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za izdelavo ženskih letnih čevljev,
– za izdelavo ženskih zimskih čevljev.
6. (a) Kraj dobave: Carinarnica Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana
in CURS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 430 parov ženskih letnih
čevljev in 430 parov ženskih zimskih
čevljev.
7. Pogodbena vrednost: 2,460.675 SIT
za ženske letne čevlje, 2,844.450 SIT za
ženske zimske čevlje, skupaj 5,305.125
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za ženske letne čevlje 2,758.665 SIT,
2,302.650 SIT; za ženske zimske čevlje
3,569.559 SIT, 2,844.450 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 18. 12. 1998.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 096-69/98
Ob-355
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: za mrežni strežnik združljiv z IBM je bila
predložena samo ena ponudba, zato za glavni del naročila ni bil izpolnjen pogoj po 34/1
ZJN, kar velja tudi za programsko opremo
Oracle kot odvisni del naročila.
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5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: ena za strojno opremo in tri za programsko.
10.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998, Ob-8300.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 112/99
Ob-356
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
Golnik - Kopa, Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– status ponudnika (registracija ponudnika, dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti),
– nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
– poravnane davčne obveznosti,
– finančna boniteta ponudnika,
– zagotovitev 30% razpisanih vrst blaga
iz posamezne skupine,
– reference ponudnika,
– zagotovitev vsaj 30-dnevnega plačilnega roka,
– garancije oziroma izjave,
– druga merila (zahteve) navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) Astra, d.d., Ljubljana, Chemo, d.d.,
Ljubljana, Ivec, d.o.o., Maribor, Henkel Ecolab, d.o.o., Maribor, Vafra Comerce, d.o.o.,
Griže, Mavrica, d.d., Ljubljana, Petrol trgovina, d.d., Ljubljana, Valtex, d.o.o., Ljubljana - Šentvid in Živila Kranj, d.d., Naklo, za
dobavo čistil, pripomočkov za čiščenje, detergentov ter papirne galanterije in pripomočkov za higieno (skupini I in II),
b) Europap, d.o.o., Ljubljana in Happer,
d.o.o., Ljubljana, za dobavo materiala za
papirno galanterijo in pripomočke za higieno (skupina II),
c) Diversy Lever, d.o.o., Maribor, za dobavo čistil, pripomočkov za čiščenje in detergentov (skupina I.).
6. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik Kopa, Golnik 36.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, pripomočke za
čiščenje, detergente ter papirno galanterijo in pripomočke za higieno.
7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudniki morajo vsake tri mesece dostaviti naročniku cenike (ponudbe), naročnik bo izbral izvajalca po merilu najnižje cene in kvalitete blaga.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: Ur. l. RS, št. 81-82, z dne 4. 12. 1998
Ob-8571.
13.
Bolnišnica Golnik
Št. 2-99
Ob-357
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Zarja,
Zagajškova 8, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 13. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena. Za skupine živil: sveža zelenjava in suhe stročnice, zamrznjena
in konzervirana zelenjava, sadje, zamrznjeni
izdelki iz testa, slaščičarski izdelki in keksi
ni bila opravljena izbira. Razlog: nezadostno
število popolnih in ustreznih ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se za čas od 1. 2.
1999 do 31. 1. 2000 prizna naslednjim
ponudnikom:
a) meso in mesni izdelki:
1. Prekoršek, d.o.o., Vojnik, Predelava mesa Trbovlje, Trg svobode 14, Trbovlje,
2. Štefan Strašek, s.p., Mesarija Strašek, Stari trg 11, Sl. Konjice,
3. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje
pri Planini,
4. Mesnine Žerak, Strmolska 9, Rogatec,:
b) mleko in mlečni izdelki:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
2. ESA, d.o.o., Gotoveljska c. 4, Žalec;
c) sladoledi:
1. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje
pri Planini,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
d) ribe in konzervirane ribe:
1. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka - Mengeš,
2. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje
pri Planini,
e) jajca:
1. KZ Laško, Kidričeva 2,
f) Olja in izdelki:
1. TP Center, Brodarjeva 5, Celje,
2. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
g) konzervirano sadje:
1. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
2. TP Center, Brodarjeva 5, Celje,
h) sadni sokovi:
1. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
2. TP Center, Brodarjeva 5, Celje,
i) žita, mlevski izdelki in testenine:
1. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
2. TP Center, Brodarjeva 5, Celje,
j) kruh in pekovsko pecivo:
1. Klasje MPP, d.d., Prešernova 23,
Celje,
2. Pekarska družba “Savinjski kruhek”, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
k) ostalo prehrambeno blago:
1. STC, d.d., Kidričeva 36, Celje,
2. TP Center, Brodarjeva 5, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Celje, Zagajškova 8,
Celje, Pucova 3.
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(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je priznal sposobnost, izbral izvajalca ob vsakokratnem naročilu po naslednjih merilih: najnižja cena.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 84, z dne 11. 12. 1998.
13.
Vrtec Zarja Celje
Ob–382
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270
Jesenice.
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): končna cena ob zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zdravil skupine D se po razpisanih skupinah in
podskupinah (za v okviru ponudbe navedeno blago) za čas od podpisa pogodbe do
31. 12. 1999 prizna in se v podpis ponudi
pogodbo naslednjim ponudnikom:
1. MM Surgical, d.o.o., za skupini M
in O,
2. Mediline, d.o.o., za skupine E, K,
L/1–7,
3. Metalka Z. Media, d.o.o., za skupini N in P,
4. Medis, d.o.o., za skupine D, F, G,
K, L/1, 5, 13, M,
5. dr. Gorkič, d.o.o., za skupino L/5,
9, 13,
6. Emporio Medical, d.o.o., za skupine A, C, E, F, G, H, I, J, K, O/1,
7. Beiersdorf, d.o.o., za skupini A, C,
8. Kemofarmacija, za skupine A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L/1, 5–13, M,
9. Dentacom, d.o.o., za skupine C,
D, G, J, K,
10. Interpart, d.o.o., za skupine A, C,
E, G, K,
11. Star 2000, za skupini N, P,
12. Johnson & Johnson, za skupine
A, C, D, G, H, J, K, M, N, O,
13. Lab. tehnika Burnik, za skupine
E, K, L/1, 5, 6, 11, 13,
14. Mariborske lekarne, za skupine
A, C, D, G, J, K,
15. Hibiskus, d.o.o., za skupine A, F,
G, H, I, J, K,
16. Mikro + Polo, za skupine E, F, G,
I, J, K, L/1, 2, 5, 6, 9,
17. Omnia Medica, d.o.o., za skupine M/1, 3, 4, N,
18. Alpos Meding, d.o.o., za skupine
A, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O,
19. Salus Lj., d.o.o., za skupine A, B,
C, D, E, F, I, J, K, L/1–8, 10–13, M, O,
20. Auremiana, d.o.o., za skupine F,
I, J, K,
21. PFM-S, d.o.o., za skupino K,

22. Sanolabor, d.d., za skupine A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L/1, 5, 6, 8, 9, 10,
13, M, O,
23. Heli Pro, d.o.o., za skupine F,
N, P,
24. Medias Int., d.o.o., za skupino E,
25. Helpy, d.o.o., za skupine B, C,
D, K,
26. Iris MT, d.o.o., za skupine A, C,
H, K, L/7, 8, 10, 11, 13,
27. Simps’s, d.o.o., za skupine A, B,
C, H, I, J, K,
28. Gopharm, d.d., za skupine B, C,
D, F, G, K,
29. Interexport Lj., za skupine I, L/5,
6, 13,
30. Merit, d.o.o., za skupine A, B, C,
D, J, K,
31. Medine, za skupini F, K.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila skupine D.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 6. 11. 1998, Ob-7803.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-383
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice, 4270 Jesenice.
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): končna cena ob zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po razpisanih
skupinah in podskupinah (za v okviru ponudbe navedeno blago) za čas od podpisa
pogodbe do 31. 12. 1999 prizna in se v
podpis ponudi pogodbo naslednjim ponudnikom:
1. TP Podravka, d.o.o., za skupine V,
XI, XIV, XV,
2. Nektar, d.o.o., za skupino XIV,
3. Oljarica, d.d., za skupino VI,
4. Brumec-Ručigaj, d.o.o., za skupine III, X, XII,
5. Gorenjska mlekarna, d.d., za skupino I,
6. Žito Mlini, d.o.o., za skupino VII,
7. Korotan, d.o.o., za skupino X,
8. Peks, d.d., za skupino VIII,
9. Mesarija Alojz Janc, s.p., za skupini II, IV,
10. Jata, d.d., za skupini II, IV,
11. Žito Gorenjka, d.d., za skupino
VIII,
12. Kvibo, d.o.o., za skupine II, III,
IV, XII,
13. KGZ Sava Lesce, za skupino IX,
14. Meja KP Šentjur, d.d., za skupini
V, IX,
15. JEM – Jeseniške mesnine, d.d.,
za skupine II, IV,
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16. Žito – Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o., za skupine VII, VIII, XII,
17. Kmetija Ivan Štular, za skupino X,
18. Mesarija Arvaj, s.p., za skupini II,
IV,
19. Mesarija Gregorec, s.p., za skupino II,
20. Mesarstvo Čadež, za skupini II,
IV,
21. Mlekarna Celeia, d.o.o., za skupino I,
22. Živila Kranj, d.d., za skupine III,
V–XII, XIV, XV.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice.
(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: 32.
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-8040.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 24/99
Ob-385
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno 101, 3001 Celje.
6. (a) Kraj dobave: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT (cena razpisanega materiala na enoto:
2,107.585 SIT).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,328.928,65 SIT, 2,107.585 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-8388.
Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik
Št. 13906
Ob-417
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila iz razpisa.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Labod konfekcija, d.d.,
Seidlova c. 35, Novo mesto.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: centralno skladišče Maribor in Ljubljana;
– 2160 kosov letnih srajc kratek rokav,
– 1818 kosov letnih srajc dolgi rokav,
– 2150 kosov srajc klasični kroj.
7. Pogodbena vrednost: 20,791.720 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,791.720 SIT, 20,071.260 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 18. 12. 1998,
Ob-8967.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-418
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije
in reference na trgu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za izdelavo službenih oblek:
1. za PE Maribor, Murska Sobota, Celje in Novo mesto se določi ponudnik Moda
Lotus, d.o.o., Meljska c. 56, Maribor,
2. za PE Ljubljana, Kranj, Koper in
Nova Gorica se določi ponudnik Kroj, d.d.,
Tržaška 118, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: centralno skladišče Maribor in Ljubljana;
– izdelava 650 kosov letnih jaken,
1.500 kosov letnih hlač, 650 kosov letnih kap, 600 kosov zimskih bluzonov,
1.200 kosov zimskih hlač in 600 kosov
zimskih kap iz blaga že določenega proizvajalca Merinka - tkanina, d.d., Maribor.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,887.550 SIT, 33,446.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8713.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-419
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije
in reference na trgu.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. za izdelavo nizkih službenih čevljev se
kot najugodnejši ponudnik določi podjetje
Čevljarstvo Kidričevo, Kopališka ul. 3, Kidričevo, v skupni ponudbeni vrednosti
7,798.450 SIT,
2. za izdelavo visokih čevljev gležnarjev
se kot najugodnejši ponudnik določi podjetje Bakra, d.o.o., Jezerska 41, Kranj, v skupni ponudbeni vrednosti 8,006.320 SIT,
3. za izdelavo čevljev za motoriste se kot
najugodnejši ponudnik določi podjetje Tekont, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, v skupni
ponudbeni vrednosti 3,372.538,58 SIT.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: centralno skladišče Maribor in Ljubljana;
– 1289 kososv nizkih čevljev do
15. 4. 1999,
– 986 kosov visokih čevljev gležnarjev do 15. 9. 1999,
– 67 kosov čevljev za motoriste do
15. 4. 1999,
– 225 kosov čevljev za motoriste do
15. 9. 1999.
7. Pogodbena vrednost:
– 3,476.844 SIT, Gojzar, d.o.o., Loška
c. 41, Žiri,
– 7,798.450 SIT, Čevljarstvo Kidričevo,
Kopališka ul. 3, Kidričevo,
– 8,006.320 SIT, Bakra, d.o.o., Jezerska 41, Kranj.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,257.598 SIT delne ponudbe,
2,750.640 SIT delne ponudbe.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 18. 12. 1998,
Ob-8968.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 533-03
Ob-427
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.
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): merilo za dodelitev naročila: najnižja končna cena, dobavni rok in plačilni
pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo pisarniškega materiala (v okviru ponudbe navedeno blago) se za čas od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Exstra-Lux, d.o.o., Martinčeva 13,
Ljubljana,
2. DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dejavnost trgovine, Šmartinska 152, Hala
XII., Ljubljana,
3. Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska c. 121, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah, navedenih v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material, na
podlagi naročila in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 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-8384.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Št. 533-01
Ob-428
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.
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): merilo za dodelitev naročila: najnižja
končna cena, dobavni rok in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zobozdravstvenega materiala ter RTG filmov s
kemikalijami (v okviru ponudbe navedeno
blago) se za čas od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999 prizna naslednjim ponudnikom:
A) specifični zobozdravstveni material:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
3. JZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, Maribor,
4. Interdent, d.o.o., Trboveljska c. 9,
Celje;
B) nespecifični zobozdravstveni material:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
3. JZ Mariborske lekarne, Zagrebška
91, Maribor;
C) RTG filmi s kemikalijami:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
3. Interexport, d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni material
in RTG filmi s kemikalijami, na podlagi
naročila in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 72 z dne 23. 10.
1998; Ob-7538.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
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Št. 533-02
Ob-429
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj.
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): merilo za dodelitev naročila: najnižja končna cena, dobavni rok in plačilni
pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo čistil
in čistilnih sredstev (v okviru ponudbe navedeno blago) se za čas od 1. 1. 1999 do 31.
12. 1999 prizna naslednjim ponudnikom:
1. Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, Naklo,
2. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
3. Astra tehnična trgovina, d.d., Staničeva 41, Ljubljana,
4. Mavrica – Trg. podj. z barvami in
laki, d.d., Resljeva c. 1, Ljubljana,
5. Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Dunajska 50, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – po lokacijah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, na podlagi naročila
in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru naročila.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 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-8383.
13.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Št. 2/99-41
Ob-430
1. Naročnik, poštni naslov: Trubarjev
dom upokojencev, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 19. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo (za v
okviru ponudbe navedeno blago) se za čas
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:
A) živila in material za prehrano:
1. Hrib, Večje Brdo 8, Dobje pri Planini, (podskupina A4, A6, A7),
2. Mariborske mlekarne, Osojnikova
2, Maribor, (podskupina A4, A8),
3. Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče, (podskupina A4, A8),
4. Dolenjske Pekarne, d.d., Ločna 2,
Novo mesto, (podskupina A5),

5. Pekarna Savinjski Kruhek, Šlandrov trg 35, Žalec, (podskupina A5),
6. Pekarna Rauter, Nad Liščico 16,
Radeče, (podskupina A5),
7. Pekarna Kruhek, Karel Kozole,
s.p., Trg svobode 40, Sevnica, (podskupina A5),
8. Savinski magazin, Šlandrov trg 35,
Žalec, (podskupina A6, A9),
9. Trgovsko podjetje Center, Brodarjeva 5, Celje, (podskupina A6, A9),
10. STC Celje, d.d., Kidričeva 36,
(podskupina A6, A9),
11. Kmečka zadruga Sevnica, Savska
cesta 20c (A7)
12. Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje 17, Celje (podskupina A7),
13. Mesarija Strašek-Štefan Strašek,
s.p., Stari trg 11, Slovenske Konjice (podskupina A7),
14. Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, (podskupina A7),
15. Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta
442, Škofljica, (podskupina A9).
Za podskupino A1 – sadje, A2 – kmetijski izdelki in A3 – zelenjava sveža – razpis
ni uspel.
V skupini A so bile izločene ponudbe:
1. Mercator Dolenjska, d.o.o., Livada
8, Novo mesto (podskupina A1, A2, A3,
A6, A7, A8, A9),
2. Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2 (podskupina A6).
B) Čistila:
1. Trgovsko podjetje Center Celje,
Brodarjeva 5, (podskupina B1, B2),
2. Henkel Ecolab, Vajngerljeva 4, Maribor, (podskupina B1, B2, B3),
3. Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137b,
Spodnji Duplek, (podskupina B1, B2, B3),
4. Mavrica, Resljeva 1, Ljubljana,
(podskupina B1, B2),
5. Andrej Zagorc, Staro sejmišče 24,
Šentjernej, (podskupina B1, B2),
6. STC Celje, d.d., Kidričeva 36,
(podskupina B2),
7. Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranoviča
38, Maribor, (podskupina B2),
8. Pan Goslar, d.o.o., Brest, Ig, (podskupina B2),
9. Segon-Šket Klemen,Goričica 13,
Šentjur, (podskupina B3).
V skupini B je bila izločena ponudba Mercator Dolenjska, d.o.o., Livada 8, Novo mesto, (podskupina B1, B2).
C. Kurilno olje – razpis ni uspel.
6. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu 48.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano, čistila in kurilno olje, na podlagi
naročila in pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem primeru.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10., 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-8846.
13.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

Št.
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Št. 2/99-42
Ob-431
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni dom Vrhnika, Ul. 6. maja 11, 1360
Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 17. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najnižja končna cena in ugodnejši plačilni
pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo medicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 prizna
naslednjim ponudnikom:
A) Laboratorijski material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
3. Kefo, d.o.o., Kongresni trg 3, Ljubljana,
4. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor;
B) Sanitetni material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
3. Simps s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,
4. Mikro polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor;
C) Zobozdravstveni material:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
3. Interdent, d.o.o., Trnoveljska cesta 9, Celje,
4. Studio 33, Marketing, d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana;
D) RTG material:
1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
3. Interexport, d.o.o., mednarodna trgovina, Slovenska 54, Ljubljana,
4. Simps, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
5. Studio 33, Marketing, d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Vrhnika, Ul. 6. maja 11.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinsko sanitetno potrošni material, na podlagi naročila in
pogodbe.
7. Pogodbena vrednost: določena ob
naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 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-8847.
13.
JZ Zdravstveni dom Vrhnika
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Št. 403-324/96-4
Ob-441
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, faks
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najcenejša ponudba za izbrani program,
– izbrani ponudnik nudi glede na potrebe šole najbolj funkcionalni program,
– najugodnejši plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, predstavništvo Maribor, Partizanska 13/a.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema učilnic mansarde OŠ Mladika.
7. Pogodbena vrednost: 9,244.691,50
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
9,244.691,50 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,408.114 SIT, 8,436.941 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998, Ob-8751.
Mestna občina Ptuj
Ob-455
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Jerovšek Computers, d.o.o., Breznikova 17, Domžale:
• podsklop 1a: 16 osebnih računalnikov za učilnico,
• podsklop 1c: 3 osebni računalniki,
• podsklop 1d: 1 osebni računalnik za
predstavitve,
• podsklop 1e: 2 osebna računalnika –
strežnik,
• podsklop 2b: 1 monitor barvni Iiyama
Vision Master 21,
• podsklop 2d: 1 kos laserski tiskalnik
HP LaserJet 1100A;
– Altech, d.o.o., Verovškova 58, Ljubljana:
• podsklop 1b: 12 osebnih računalnikov za dopolnitev učilnice;
– Hermes Plus, d.o.o., Šlandrova 2,
Ljubljana Črnuče:
• podsklop 2a: 1 CD zapisovalnik – interni, HP SureStore CD-Writer Plus 8100;
– Unistar, d.o.o., Slomškova 27, Ljubljana:
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• podsklop 2c: 1 kos CD tower,
• podsklop 3a: 1 kos modem – zunanji
US Robotics 56K,
• podsklop 3b: 1 kos modem PCMCIA
US Robotics Sportster,
• podsklop 3c: 1 kos ISDN kartica US
Robotics Sportster ISDN TA eksterni.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva
cesta 55a, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. računalniški sistemi – osebni računalniki in strežniki (1a, b, c, d),
2. računalniška periferna oprema
(2a, b, c, d),
3. komunikacijska oprema (3a,
b, c).
7. Pogodbena vrednost:
Jerovšek Computers, d.o.o., Breznikova 17, Domžale: 5,412.370 SIT,
Altech, d.o.o., Verovškova 58, Ljubljana: 2,498.913 SIT,
Hermes Plus, d.o.o., Šlandrova 2, Ljubljana, Črnuče: 72.842 SIT,
Unistar, d.o.o., Slomškova 27, Ljubljana: 413.229 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
podsklop
1a:
5,504.016
SIT,
3,304.747 SIT;
podsklop
1b:
2,963.696
SIT,
2,253.232 SIT;
podsklop 1c: 1,145.642 SIT, 631.449
SIT;
podsklop 1d: 306.266 SIT, 137.377 SIT;
podsklop 1e: 1,552.117 SIT, 597.719
SIT,
podsklop 2a: 86.982 SIT, 72.842 SIT;
podsklop 2b: 271.219 SIT, 176.638 SIT;
podsklop 2c: 515.716 SIT, 349.674 SIT;
podsklop 2d: 99.571 SIT, 84.968 SIT;
podsklop 3a: 28.860 SIT, 16.456 SIT;
podsklop 3b: 54.436 SIT, 33.886 SIT;
podsklop 3c: 41.202 SIT, 13.213 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8686.
Fakulteta za organizacijske vede,
Kranj
Ob-462
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Anice
Černejeve, Kajuhova 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 12. 1998
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Mleko in mlečni izdelki:
1. Esa, d.o.o., Gotoveljska c. 4, Žalec,
2. Ljubljanske mlekarne, d.o.o.,
Tolstojeva 63, Ljubljana,

3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;
2. Meso in mesni izdelki:
1. Mesarija Strašek Štefan, s.p.,
Stari trg 11, Slovenske Konjice,
2. Mesnine Žerak, Franci Žerak
s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec,
3. Celjske mesnine, d.d., C. v Trnovlje 17, Celje,
4. Jurmes, d.d. Šentjur, C.L. Dobrotinška 15, Šentjur;
3. Ribe in konzervirane ribe:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka-Mengeš,
2. Mesnine Žerak, Franci Žerak,
s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec,
3. Celjske mesnine, d.d., C.v Trnovlje 17, Celje;
4. Jajca:
1. Lah Kristian, s.p., Mladinska ul.
19, Zg. Polskava,
2. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. Pivka, d.d., Neverke 30, Košana,
4. Meja Šentjur, d.d., C.L. Dobrotinška 3, Šentjur,
5. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zg.Ložnica,
6. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
5. Olja in izdelki:
1. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
1. Era, d.d., Prešernova c.10, Velenje,
2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zg. Ložnica,
3. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje,
4. Paf, d.o.o., Celje, Pešnica 8,
Šentjur;
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava:
7.a) Zamrznjena zelenjava:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka-Mengeš,
2. Ljubljanske mlekarne, d.o.o, Tolstojeva 63, Ljubljana,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
4. Mesnine Žerak, Franci Žerak,
s.p., Strmolska ul. 9, Rogatec,
7.b) Konzervirana zelenjava:
1. Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zg. Ložnica,
3. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
8. Sveže sadje:
1. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje,
2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
Zg. Ložnica,
3. Paf, d.o.o., Celje, Pešnica 8,
Šentjur;
9. Zamrznjeno in konzervirano sadje:
9.a) Zamrznjeno sadje:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka-Mengeš,
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2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
9.b) Konzervirano sadje:
1. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje,
2. Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
10. Sadni nektarji, sokovi, sirupi:
1. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje,
2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
1. Žito, d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana,
2. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje,
3. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
4. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
12. Zamrznjeni izdelki iz testa:
1. Žito, d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče;
13. Kruh in pekovsko pecivo:
1. Klasje MPP, d.d. Celje, Prešernova 23, Celje,
2. Žito, d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana;
14. Slaščičarski izdelki in keksi:
1. Žito, d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana,
2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2,
Žalec;
15. Ostalo prehrambeno blago:
1. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje,
2. Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. TP Center, d.d., Brodarjeva 5,
Celje.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Anice Černejeve,
enota Mavrica, Čopova ul. 21, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. Mleko in mlečni izdelki –
5,300.000 SIT,
2. Meso in mesni izdelki –
10,700.000 SIT,
3. Ribe in konzervirane ribe –
700.000 SIT,
4. Jajca – 600.000 SIT,
5. Olja in izdelki – 700.000 SIT,
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice – 3,000.000 SIT,
7. Zamrznjena in konzervirana
zelenjava – 700.000 SIT,
7.a. Zamrznjena zelenjava –
440.000 SIT,
7.b. Konzervirana zelenjava –
260.000 SIT,
8. Sveže sadje – 4,000.000 SIT,
9. Zamrznjeno in konzervirano
sadje – 850.000 SIT,
9.a. Zamrznjeno sadje – 130.000
SIT,

9.b. Konzervirano sadje –
720.000 SIT,
10. Sadni nektarji, sokovi, sirupi –
1,300.000 SIT,
11. Žita, mlevski izdelki in testenine – 1,600.000 SIT,
12. Zamrznjeni izdelki iz testa –
600.000 SIT,
13. Kruh in pekovsko pecivo –
3,000.000 SIT,
14. Slaščičarski izdelki in keksi –
50.000 SIT,
15. Ostalo prehrambeno blago –
1,800.000 SIT.
7. Razpisana vrednost: živil in materiala
za prehrano: 34,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost vsake tri mesece pozval (razen sveže sadje in zelenjava vsakih 14 dni), da mu
dostavijo cenik,
b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
cenike, izbral izvajalca po naslednjem merilu: najnižja cena.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998; Ob-8039.
Vrtec Anice Černejeve
Št. 18/99
Ob-464
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Tončke
Čečeve, Mariborska 43, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.čl.en ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50.čl. ZJN).
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Mleko in mlečni izdelki:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
2. Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana,
3. Gorenjske mlekarne, d.d., Smledniška cesta 1, Kranj,
4. Esa, d.o.o., Gotoveljska c. 4, Žalec.
2. Meso in mesni izdelki
1. Jurmes, d.d. Šentjur, C.L. Dobrotinška 15, Šentjur,
2. Mesnine Žerak, Franci Žerak s.p.,
Strmolska ul. 9, Rogatec,
3. Celjske mesnine, d.d., C.v Trnovlje 17, Celje,
4. Mesarija Strašek, s.p., Štefan Strašek, Stari trg 11, Slovenske Konjice.
3. Ribe in konzervirane ribe:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka-Mengeš,
2. Celjske mesnine, d.d., C.v Trnovlje 17, Celje,
3. Mesnine Žerak, Franci Žerak s.p.,
Strmolska ul. 9, Rogatec.
4. Jajca:
1. Lah Kristijan, s.p., Mladinska ul.
19, Zg. Polskava,
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2. Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg.Lož-

nica,
3. TP Center, Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje
4. Meja KP Šentjur, d.d., C.L. Dobrotinška 3, Šentjur,
5. Pivka, d.d., Neverke 30, Košana.
5. Olja in izdelki:
1. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, Žalec,
2.TP Center Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
3. Era, d.d., Prešernova 10, Velenje.
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
1. Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg.Ložnica,
2.TP Center, Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
3. KZ Ptuj, Miklošičeva 12, Ptuj,
4. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
Velenje.
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava:
7.a. Zamrznjena zelenjava:
1. Žerak, Mesnine, Franci Žerak s.p.,
Strmolska ul. 9, Rogatec,
2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
3. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka-Mengeš,
4. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.
7.b. Konzervirana zelenjava:
1. Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg.Ložnica,
2. TP Center Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
3. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, Žalec.
8. Sadje
1. Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg.Ložnica,
2. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje.
9. Konzervirano sadje:
1. TP Center Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, Žalec,
3. Era, d.d., Prešernova c.10, Velenje.
10. Sadni sokovi:
1. TP Center Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
2. Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. Era, d.d., Prešernova c.10, Velenje.
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
1. TP Center, Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, Žalec,
3. Era, d.d., Prešernova c. 10, Velenje,
4. Žito, d.o.o., Pekarstvo in
testeninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana.
12. Zamrznjeni izdelki iz testa
1. Žito, d.o.o., Pekarstvo in
testeninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.
13. Kruh in pekovsko pecivo:
1. Žito, d.o.o., Pekarstvo in
testeninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana,
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2. Klasje MPP Celje, d.d. Prešernova
23, Celje.
14. Slaščičarski izdelki in keksi:
1. TP Center, Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje,
2. Žana, d.d. Žalec, Mestni trg 2, Žalec,
3. Žito, d.o.o., Pekarstvo in
testeninarstvo, Šmartinska 154, Ljubljana.
15. Ostalo prehrambeno blago:
1. TP Center, Celje, d.d., Brodarjeva
5, Celje.,
2. Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
Žalec,
3. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,
Velenje.
6.(a) Kraj dobave: Vrtec Tončke Čečeve,
Mariborska 43, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. Mleko in mlečni izdelki – 4,200.000
SIT,
2. Meso in mesni izdelki – 9,100.000
SIT,
3. Ribe in konzervirane ribe 1,600.000
SIT,
4. Jajca – 800.000 SIT,
5. Olja in izdelki – 1,400.000 SIT,
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice –
5,000.000 SIT,
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 2,100.000 SIT,
7/a Zamrznjena
zelenjava
–
1,000.000 SIT,
7/b Konzervirana
zelenjava
–
1,100.000 SIT,
8. Sadje – 6,900.000 SIT,
9. Konzervirano sadje – 1,000.000 SIT,
10. Sadni sokovi – 1,300.000 SIT,
11. Žita, mlevski izdelki in testenine –
3,300.000 SIT,
12. Zamrznjeni izdelki iz testa –
900.000 SIT,
13. Kruh in pekovsko pecivo –
2,700.000 SIT,
14. Slaščičarski izdelki in keksi –
100.000 SIT,
15. Ostalo prehrambeno blago –
1,400.000 SIT.
7. Razpisana vrednost živil in materiala
za prehrano 41,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 34.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
(a) naročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost vsake tri mesece pozval (razen sveže sadje in zelenjava vsakih 14 dni), da mu
dostavijo cenike.
(b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
cenike, izbral izvajalca po naslednjem merilu: najnižja cena.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998,
Ob-8038.
Vrtec Tončke Čečeve
Št. 201/98
Ob-469
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja gostinska in turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih brigad 7, Izola.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): višina cene, plačilni pogoji in
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. skupina – špecerijska živila in pijače – Mercator Degro, d.d., Obala 114,
Portorož,
II. skupina – meso – Košaki TMI, d.d.,
Oreško nabrežje 1, Maribor,
III. skupina – kurilno olje – nihče.
6. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih brigad 7.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: količine artiklov, ki se bodo
dobavljale sukcesivno, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina: 14,000.000 SIT,
II. skupina: 16,000.000 SIT,
III. skupina: 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
I. skupina: 2 popolni ponudbi,
II. skupina: 4, vendar 3 popolne ponudbe,
III. skupina: 1 popolna ponudba (ker ni
možna izbira, se razpis za to skupino ponovi).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: 3,785.386 SIT, 3,717.164
SIT,
II.
skupina:
16,927.688
SIT,
13,862.764 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-8181.
Srednja gostinska in turistična
šola Izola
Ob-482
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklepi sprejeti dne 11.
1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zadostitev vsem specifikacijam
zahtev naročnika: najnižja cena, plačilni pogoji, dodatne ugodnosti že vključene v ceno (izbor med ponudniki za posamezno aparaturo z opremo).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– bioekmični analizator 1 kos – Adriamed, Parmova 53, Ljubljana – za ponudbeno ceno 23,749.950 SIT,
– termodezinfektor 1 kos – Sanolabor,
Leskoškova 4, Ljubljana – za ponudbeno
ceno 3,778.950 SIT,
– operacijska svetilka 1 kos – Medis,
Vojkova 4, Ljubljana – za ponudbeno ceno
4,094.888,12 SIT,
– negatoskop 1 kos – Amsel, Na tratah
4, Ptuj – za ponudbeno ceno 3,799.899
SIT.

6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: vse ponudbe
so bile veljavne in popolne:
– za biokemični analizator – 4 ponudbe,
– za termodezinfektor – 5 ponudb,
– za operacijsko svetilko – 4 ponudbe,
– za negatoskop – 5 ponudb.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8214.
Onkološki inštitut, Ljubljana

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. 430-61/98-230
Ob-346
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 10. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kompletnost ponudbe, ponudbena cena, rok izvedbe, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije Jesenska pila in Jasen, Ilirska
Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 30,887.448 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,193.544 SIT, 28,547.505 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998;
Ob-7375.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 247/14
Ob-347
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
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. sklop del:
– najnižja ponudbena cena,
– fiksne cene;
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2. sklop del:
– najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica (1. sklop del); Primorje, d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina (2. sklop del).
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: popotresna sanacija
objektov naročnika na širšem območju
Bovca; 1. sklop del (HE Zadlaščica), 2.
sklop del (HE Plužna, HE Log).
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop del: 6,119.162,54 SIT,
2. sklop del: 6,776.411,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop del: 10,468.362,30 SIT,
6,119.162,54 SIT;
2. sklop del: 8,355.086,40 SIT,
6,776.411,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998.
SENG, d.o.o., Nova Gorica
Št. 86/98
Ob-348
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 42. člen.
3. Datum izbire: 9. 12. 1998.
4.
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: južni del fasade na
objektu Gimnazija Poljane.
7. Pogodbena vrednost: 6,305.913 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponovljen javni razpis, prejeta le ena ponudba;
sklenitev neposredne pogodbe.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.
13.
Mestna občina Ljubljana
Ob-349
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. januar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): rok izvedbe, cena in splošne
reference že opravljenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova cevovoda Rožar–Stepani.

7. Pogodbena vrednost: 11,932.151
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 6,472.567
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,928.038 SIT, 11,932.151 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998, objava
št. 9/1-98.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Ob-424
1. Naročnik, poštni naslov:Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o., Celje, kont. oseba
Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., VOKA Celje, tel. 063/42-50-30.
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): merila in kriteriji so imeli naslednje vplivne deleže:
– cena 60%,
– rok izvedbe 10%,
– usposobljenost ponudnika 10%,
– referenčni objekti 20%.
Način obračunavanja znotraj vplivnih deležev je bil objavljen v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste - kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 9, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija 735 m
vodovoda ∅80 in ∅ 100, Zvezna ulica Aljažev hrib, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 16,493.571 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
za montažna dela bo PUV, d.d., Lava 11,
Celje, njihov delež je 38%.
9. Število prejetih ponudb: na razpis je
prispelo 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,771.937,34 SIT, 16,247.308,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998.
Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.,
Celje
Št. 14/2-2
Ob-484
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
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): reference, izgradnja na “ključ”,
ugodna cena, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Grosuplje, Cesta na Krko 7.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije Ščetinarna.
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7. Pogodbena
vrednost:
14,941.704,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,973.922,70 SIT, 14,941.704,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 78 z
dne 20. 11. 1998, Ob-8321.
Občina Vrhnika

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

Ob-345
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: pogodbe so bile sklenjene
za izvedbo razpisanih programov in študij
izvedljivosti z 19 firmami. Nepovratne subvencije so bile odobrene za izgradnjo 16
MHE, 6 naprav na lesno biomaso, 2 fotovoltaičnih sistemov, 26 solarnih sistemov za
pripravo tople vode, 40 toplotnih črpalk in 6
zimskih vrtov. Pogodbe z vrednostjo nad
5,000.000 SIT so bile sklenjene z naslednjimi ponudniki: Anton Korošec, Za tremi ribniki 36, 2000 Maribor; Marof Trade d.o.o.,
Cesta notranjskega odreda 46, 1386 Stari
trg pri Ložu; Aljanko d.o.o., Cvetlična pot 3,
4202 Naklo; Engo d.o.o., Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad in Ortar d.o.o., Koritnica
11, 5242 Grahovo ob Bači.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
A) Financiranje sistemskih programov izrabe obnovljivih virov energije,
B) Sofinanciranje študij izvedljivosti
in investicijsko tehnične dokumentacije
za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov,
C) Nepovratne subvencije za investicijske projekte obnovljivih virov energije
(male hidroelektrarne, sisteme daljinskega
ogrevanja in kurilne naprave na lesno biomaso, geotermalna energija, solarni sistemi za
toplo vodo, fotovoltaika, elektrarne na veter
in toplarne in elektrarne na odpadke),
D) Program nepovratnih subvencij za
gospodinjstva (solarni sistemi za toplo vodo, toplotne črpalke, zimski vrtovi).
7. Pogodbena vrednost:
ad A) Skupaj sklenjenih pogodb za programe 14,000.000 SIT,
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ad B) Skupaj sklenjenih pogodb za študije izvedljivosti 28,909.000 SIT,
ad C) Skupaj odobrenih nepovratnih subvencij 123,378.200 SIT,
ad D) Skupaj odobrenih nepovratnih subvencij 5,232.580 SIT.
Posamezne pogodbe so bile sklenjene
za vrednosti manj kot 5,000.000 SIT, razen
za nepovratne subvencije za naslednje investicijske projekte: MHE Tržec - Anton Korošec 6,480.000 SIT, Kotel na lesno biomaso - Marof trade d.o.o. 20,000.000 SIT,
MHE Jezernica - Aljanko d.o.o. 8,100.000
SIT, Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Engo d.o.o. 60,000.000 SIT in MHE Ortar
- Ortar d.o.o. 7,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: skupaj je na
tri odpiranja prispelo 157 pravilno označenih ponudb in sicer ad A) 24 ponudb, ad B)
25 ponudb, ad C) 28 ponudb, ad D) 80
ponudb.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis je bil
objavljen za izbrana programska področja in
ni vnaprej določal posameznih konkretnih nalog. Konkretne projekte so na podlagi razpisnih pogojev predlagali ponudniki. Projekti si
medseboj neposredno niso konkurirali.
12. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998,
Ob-2290.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 403-2/98
Ob-386
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, Ljubljana, Zavod za prestajanje kazni zapora, Povšetova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran s ponovnim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 18. 12.
1998.
3. Datum izbire: 8. 1. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): opredeljena v razpisni dokumentaciji, in sicer:
– cena celote vseh obrokov,
– ob enaki ceni (za enako ceno velja
tista cena, ki je za manj kot 0,5% višja od
najnižje cene) pa še:
a) ponudba za oba oddelka zavoda,
b) druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku,
c) plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sodexho, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 40, SC Novo mesto, d.o.o., Novo
mesto, Šmihelska 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: priprava obrokov pripravljene prehrane za potrebe zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana,
Povšetova 5, oddelek IG in oddelek Novo mesto, in sicer za:
A. Oddelek IG: priprava zajtrka, malice,
kosila in večerje,
B. Oddelek Novo mesto: priprava kosila
in večerje.
7. Pogodbena vrednost: oddelek Ig:
3,500.000 SIT; oddelek Novo mesto:
4,800.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) za oddelek Ig: Sodexho, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40:
– zajtrk: 300 SIT,
– malica: 400 SIT,
– kosilo: 650 SIT,
– večerja: 470 SIT,
– kruh ter čiščenje in vzdrževanje posode zajeto v ceno obrokov;
B. za oddelek Novo mesto: SC Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Šmihelska 5:
– kosilo. 550 SIT,
– večerja: 400 SIT,
– kruh ter čiščenje in vzdrževanje zajeto
v ceno obrokov;
– Sodexho, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 40:
– kosilo: 590 SIT,
– večerja: 420 SIT,
– kruh ter čiščenje in vzdrževanje posod
zajeto v ceno obrokov.
11., 12.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 640-19/98
Ob-399
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusni promet Murska
Sobota, d.d., Bakovska ulica 29/2, 9000
Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih
otrok iz Mestne občine Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 207,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 250 SIT, 207,60 SIT.
11., 12.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-433
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komunala, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): imajo ustrezne reference, so sposobni in usposobljeni storitve opraviti kot
javno naročilo zahteva in so cenovno ugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I.B.E., d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektov PGD-PZI, mestna plinska
mreža na območju Bučne vasi.
7. Pogodbena vrednost: 1,989.950 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,982.000 SIT, 1,989.950 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998; Ob8980.
JP Komunala Novo mesto, 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

Ob-387
1. Naročnik, poštni naslov: JP 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 rezervnih delov za turbine 28, 32 in
50 MW TE-TOL proizvajalca ABB Karlovac
se odda podjetju ABB Karlovac/SOL Intercontinental.
Turbine so proizvedene v ABB Karlovac,
ki ima kot proizvajalec tudi ustrezno tehnično dokumentacijo.
3. Datum izbire: 23. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena dobave rezervnih delov ter
edini možni dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izvajalec – ABB Karlovac, Mala
Švarča 155, 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 rezervnih delov
za turbine 28, 32 in 50 MW TE-TOL.
7. Pogodbena vrednost: 27,161.100
SIT – v ceni ni vštet prometni davek in stroške dobavitelja.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
JP Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-426
1. Naročnik, poštni naslov: JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 3. točka prvega odstavka 55.
člena ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geoplin, d.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JP TEB, d.o.o., CPB
18, Brestanica.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zemeljskega plina, 3,165.000 Sm3.
7. Pogodbena
vrednost:
46,150.447,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-497
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu, 1. odstavku, 3. točki zakona o javnih
naročilih.
Izbrani dobavitelj je pooblaščeni distributer naročene programske opreme in je
pri naročniku oblikoval obstoječe razvojno
okolje za izdelavo aplikativne programske
opreme. Pri nakupu licenc, ki so predmet
JN, gre za dopolnitev oziroma nadgradnjo
razvojnega okolja in izbrano podjetje je edini strokovno usposobljen dobavitelj za zahtevano opremo.
3. Datum izbire: 18. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Noema Cooperating, d.o.o.,
Tivolska 40, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvojna programska
oprema AM za Windows NT (4 licence),
programska oprema za uporabo AM za
Windows NT aplikacij (100 licenc), vse
z enoletnim vzdrževanjem.
7. Pogodbena vrednost: 8,265.240 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
Informacijski center
Ob-498
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu, 1. odstavku, 3. točki zakona o javnih
naročilih.

Obstoječo napravo STK 9360 za arhiviranje in zaščito podatkov je dobavilo podjetje Intertrade ITS, Ljubljana in jo tudi redno vzdržuje. V smislu 3. točke 1. odstavka
55. člena ZJN edino to podjetje razpolaga
z zahtevano tehnično opremo in usposobljenimi strokovnimi kadri (doinstalacija
opreme).
3. Datum izbire: 5.11.1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– izkušnje in usposobljenost dobavitelja,
– izkušnje naročnika z dobaviteljem,
– izvedbeni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dodatni modul 9360-10C
za shranjevanje kaset s spremljajočo instalacijsko opremo za tračno kasetno
enoto STK 9360.
7. Pogodbena vrednost: 17,630.496 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
Informacijski center

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-359
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
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): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske storitve v nabavnem inženiringu, ki obsegajo vzpostavitev in evalvacijo tehničnih zahtev in zahtev kvalitete
ter oceno ekvivalentnosti opreme in delov procesa nabave.
7. Pogodbena vrednost: 11,490.178
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 87/98
Ob-360
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
edini izvajalec.
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini izvajalec.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Borut Kamšek, Volavlje 13,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: odlitje kipa generala Maistra.
7. Pogodbena vrednost: 6,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Mestna občina Ljubljana
Št. 32/544
Ob-361
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
izvajalcu storitvenih del, firmi Aristos, ker je
edina sposobna za zagotovitev ustreznega
strokovnega kadra za izvajanje projekta prilagoditve obstoječih skladiščnih kapacitet
dolgoročnim potrebam hranjenja izrabljenega goriva v SFP.
3. Datum izbire: 4. januar 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aristos Consultants LTD.,
27-29 Lower Pambroke str., Dublin 2, Ireland.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava projekta prilagoditve obstoječih
skladiščnih kapacitet dolgoročnim potrebam hranjenja izrabljenega goriva v
SFP.
7. Pogodbena vrednost: 7,952.938,75
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-391
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– sklenjena in še veljavna pogodba št.
344/87 z izvajalcem Elektroinštitut “Milan
Vidmar” iz Ljubljane (pogodba je bila dne
19. 1. 1997 avtomatsko podaljšana za obdobje nadaljnjih pet let, zakon o javnih naročilih pa je bil objavljen v Uradnem listu RS,
dne 5. 5. 1997),
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– Elektroinštitut “Milan Vidmar” iz Ljubljane je pravna oseba z uradno priznano
usposobljenostjo za izvajanje emisijskega in
imisijskega monitoringa,
– omenjena inštitucija je edina sposobna zagotoviti ustrezno kvaliteto in kontinuiteto izvajanja monitoringa, saj ima bazo podatkov o emisijah in imisijah našega energetskega vira, ustrezno merilno opremo in
ustrezno izšolane kadre.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje emisijskega in imisijskega monitoringa na vplivnem področju JP Energetika – Sektorja za daljinsko ogrevanje
za leto 1999.
7. Pogodbena vrednost: 5,300.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, 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

Popravek
Št. 2046
Ob-445
V javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo:
– rezervnih delov in potrošnega materiala za tovorna vozila,
– rezervnih delov in potrošnega materiala za osebna vozila,
– rezervnih delov in potrošnega materiala za gradbene stroje,
– rezervnih delov in potrošnega materiala za komunalne stroje
Javnega podjetja Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-157, se v
8. točki spremenijo pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati za priznanje sposobnosti:
ponudnikom ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe.
Javno podjetje Snaga, d.o.o. Ljubljana
Ob-378
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Šentjur, Dušana Kvedra 25,
3230 Šentjur, tel. in telefaks 063/741-279,
063/741-443.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Vrtec Šentjur, Ulica
Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
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a) Sadje in zelenjava:
– sadje: 2,500.000 SIT,
– kmetijski pridelki in zelenjava:
2,000.000 SIT,
– zelenjava in sadje konzervirano:
600.000 SIT;
a) kruh in pekovsko pecivo: 1,500.000
SIT,
c) mlevski izdelki in testenine: 400.000
SIT,
d) meso in izdelki iz mesa:
– junetina, teletina, svinjina: 3,000.000
SIT,
– perutninsko meso in izdelki iz perutnine: 1,200.000 SIT,
– zmrznjene ribe: 150.000 SIT,
– mesni izdelki in ostalo: 150.000 SIT;
e) mleko in mlečni izdelki: 3,000.000
SIT,
f) maščobna živila in olje: 300.000 SIT,
g) jajca: 500.000 SIT,
h) sokovi in sirupi: 300.000 SIT,
i) splošno
prehrambeno
blago:
1,000.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,600.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od marca
1999 do marca 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Šentjur, Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na negotovinski
način, na ŽR št. 50770-603-37191 ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika,
med 7. in 12. uro.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 2. 1999, do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Šentjur, Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur, z označbo Ne odpiraj! – javni razpis za nabavo prehrane. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1999 ob
11. uri v Vrtcu Šentjur, Dušana Kvedra 25,
3230 Šentjur.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji po 40. členu ZJN in pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo pisno na
naslovu naročnika.
Ponudniki bodoo obveščeni o priznanju
za sposobnosti do 27. 2. 1999; Vrtec Šentjur, Dušana Kvedra 25.
10.
Vrtec Šentjur
Ob-457
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper, kontaktna oseba Marjan Muženič, tel.
066/486-151 ali 486-0, faks 486-155.
2. (a) Kraj dobave: fco Rižanski vodovod
Koper, d.o.o., Ulica 15. maja št. 13.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

1.00.00.00 – cevi in fazoni Duktil (cevi,
fazoni na kozarec),
2.00.00.00 – spojke (univerzalne, reperaturne),
3.00.00.00 – fazoni Lž (univerzalni s fiksno prirobnico),
4.00.00.00 – armature (demontažni kosi, EV zasuni, hidranti, plovni ventili, cestne
kape, lovilci nesnage, zračniki),
5.00.00.00 – merilna tehnika (vodomeri, montažno-demontažni kosi za vodomere,
holenderji MS za vodomere),
6.00.00.00 – kroglični zasuni (kroglični
zasuni, konične pipe),
7.00.00.00 – vgradne armature (podaljški teleskopski),
8.00.00.00 – zunanji vodomerni jaški,
9.00.00.00 – spojke in ogrlice (zobčaste nabijalne spojke, MS spojke, ogrlice za
Duktil, ogrlice univerzalne z zaporo),
10.00.00.00 – fitingi (pocinkani),
11.00.00.00 – cevi (pocinkane cevi,
TPE cevi),
12.00.00.00 – vijačni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
145,987.300 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
1.00.00.00 znaša 48,190.312 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
2.00.00.00 znaša 5,687.645 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
3.00.00.00 znaša 10,646.746 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
4.00.00.00 znaša 35,331.540 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
5.00.00.00 znaša 24,160.370 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
6.00.00.00 znaša 6,348.190 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
7.00.00.00 znaša 1,610.539 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
8.00.00.00 znaša 4,766.500 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
9.00.00.00 znaša 3,055.854 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
10.00.00.00 znaša 2,598.701 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
11.00.00.00 znaša 2,072.535 SIT.
Orientacijska
vrednost
postavke
12.00.00.00 znaša 1,518.368 SIT.
Avans ni predviden.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjše ali večje količine razpisanega materiala, glede na pridobljena dela.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Rižanski vodovod Koper,
Ulica 15. maja 13, Koper, kontaktna oseba
Marjan Muženič, tel. 066/486-151 ali H. C.
066/4860, faks 066/486-155 oziroma
486-120.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago dan po objavi v Uradnem listu RS, do vključno 15. 2. 1999,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, na blagajni naročnika v Ulici 15. maja 13, Koper, ali na
žiro račun št. 51400-601-11191 – Rižanski vodovod Koper.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 2. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
Koper, prevzemnica Klobas Nataša, tel.
066/486-126, soba št. 9.
Zapečatene kuverte morajo imeti na vidnem mestu označeno “Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti – dobavitelji,
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 2. 1999 ob
11.30, na naslovu: JP Rižanski vodovod,
d.o.o., Koper, Ulica 15. maja 13, v sejni
sobi. Odpiranje ponudb bo vodil Marjan Muženič, tel. 066/486-151 ali 066/4860,
faks 066/488-155 oziroma 486-120.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu
Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja 13,
Koper, kontaktna oseba Marjan Muženič, tel.
066/486-151 ali H. C. 066/4860.
10.
JP Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Št. 91/99
Ob-470
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje,
3320 Velenje, Kidričeva 21, faks
063/856-888.
2. (a) Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 19,650.000 SIT.
Po skupinah:
A) sadje in zelenjava
1. sadje južno – 600.000 SIT,
2. sadje domače – 300.000 SIT,
3. zelenjava – 1,100.000 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo – 5,200.000
SIT,
C) mlevski izdelki in testenine – 200.000
SIT,
D) meso in mesni izdelki – 6,000.000
SIT,
E) mleko in mlečni izdelki – 2,400.000
SIT,
F) vložena zelenjava in sadje – 750.000
SIT,
G) zamrznjena zelenjava in izdelki –
200.000 SIT,
H) sokovi in sirupi – 450.000 SIT,
I) jajca – 250.000 SIT,
J) splošno prehrambeno blago –
2,200.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 1999
do 28. 2. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-

nje sposobnosti: OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje, Kidričeva 21.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 5. 2. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Ob
dvigu je potrebno predložiti dokazilo o negotovinskem plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT, negotovinsko plačilo, številka žiro računa:
52800-603-38888.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je treba predložiti do 12. 2. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila
(skupine). Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 2. 1999 ob
9. uri, v OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje,
Kidričeva 21, v zbornici.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 1. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 28. 2. 1999.
10.
OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
Št. 99
Ob-483
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, Koper, 066/273-118.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3 in ostale enote zavoda
v Občini Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. zdravila,
2. material za nego ran in ostali sanitetni material, razkužila, dezinficiensi in
RTG material,
3. zobozdravstveni material,
4. laboratorijski material in diagnostična sredstva,
5. pisarniški in potrošni material ter
obrazci.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko ponudi blago posamezne skupine ali za več skupin.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
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pod 1) 6,000.000 SIT,
pod 2) 12,000.000 SIT,
pod 3) 10,000.000 SIT,
pod 4) 17,000.000 SIT,
pod 5) 9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 3. 1999 do 29. 2. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
Koper, tajništvo, Nadja Buzečan, tel.
066/273-118.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 17. 2.
1999 do 12. ure, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51400-603-31408, s pripisom “Za razpisno dokumentacijo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 22. 2. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, Koper. Zaprte kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj ponudba” ter navedbo številke objave razpisa v Uradnem listu RS in predmeta naročila.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedena
firma in sedež pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1999 ob
11. uri v Zdravstvenem domu Koper, Dellavallejeva 3 - sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10 %
od vrednosti blaga, 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: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposotnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik mora predložiti naslednje dokumente:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti (datum overitve ne
sme biti starejši od 30 dni),
– odločbo - dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overitve ne sme biti starejši od 30 dni),
– potrdilo pristojnega organa, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba,
ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo Agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davčne obveznosti iz naslo-
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va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (ne sme biti starejši od 30 dni),
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– izjava ponudnika, da lahko zagotavlja
dobavo več kot dve tretjini letne količine
blaga skupine, za katero se je prijavil na
razpis,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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):
– za blago pod zap.št. 1, 2, 3 in 5 je
merilo cena - izbrana bosta prva dva najugodnejša ponudnika,
– za blago pod zap.št. 4 je merilo cena
– izbrani bodo prvi trije najugodnejši ponudniki.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki.
16., 17.
Zdravstveni dom Koper

Javni razpisi
Popravek
Ob-500
V javnem razpisu za dodelitev subvencij
za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih
mest v majhnih in srednjih podjetjih in pri
samostojnih podjetnikih posameznikih v letu 1998 in 1999 (NDM 1998/99), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4.
9. 1998 Ob-6248 se:
– v točki 1.3. zadnji stavek: “V letu 1999
bo znašala orientacijska vrednost sredstev
90,000.000 SIT” nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Višina sredstev, ki se v
letu 1999 dodeljuje na podlagi tega javnega razpisa znaša 200,000.000 SIT,
ki jih prispevata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v višini
170,000.000 SIT ter Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem v višini
30,000.000 SIT”.
– točko IV.1. nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Javni razpis se zaključi
29. 1. 1999 ob 12. uri. Sredstva se bodo
dodeljevala prijaviteljem do izčrpanja.”
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
in
Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem
Popravek
Ob-501
V javnem razpisu za dodelitev sredstev
za sofinanciranje stroškov kadrovskega,
programskega in tehnološkega prestrukturiranja industrije in delodajalcev s področja
malega gospodarstva ter spodbujanje njiho-
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vega medsebojnega povezovanja s ciljem
ohranjanja in odpiranja delovnih mest (Prestrukturiranje 1998/99), objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/98 z dne 4. 9. 1998
Ob-6249 in št. 62/98 – popr. z dne 12. 9.
1998 se:
– v točki I.3. zadnji stavek: “V letu 1999
bo
orientacijska
vrednost
sredstev
132,000.000 SIT” nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Višina sredstev, ki
se v letu 1999 dodeljuje na podlagi tega javnega razpisa znaša 400,000.000
SIT, ki jih prispeva Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.”
– točko IV.1. nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Javni razpis se zaključi
29. 1. 1999 ob 12. uri. Sredstva se bodo dodeljevala prijaviteljem do izčrpanja”.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
in
Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem
Št. 2/99
Ob-460
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98),
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) in pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini
z vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v
svetu
1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah
v tujini z vabljenimi predavanji,
b) delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpisa je ad a) 17,000.000 SIT ad b)
15,000.000 SIT.
4. Predmet razpisa pod a in b 2. točke
mora biti uresničen v letu 1999.
Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev za
leto 1999.
5. V skladu s pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije Ministrstvo lahko sofinancira:
ad a)
– mednarodne prevozne stroške (po
APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi) slovenskih znanstvenikov na mednarodnih konferencah v tujini, pod pogojem, da
so na njih udeleženi z vabljenimi predavanji
in jim stroške bivanja krije organizator;
ad b.1)
– članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih nevladnih znanstvenih

združenjih od 40.000 do 190.000 SIT letno - Ministrstvo ne sofinancira članarin sekcijam znanstvenih združenj;
ad b.2)
– delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike,
generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj v
višini mednarodnih prevoznih stroškov ter
dnevnic, kot jih določa uredba o povračilu
stroškov za službena potovanja v tujino, (Ur.
l. RS, št. 38/94, 63/94 in 24/96) za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj;
ad b.3)
– nadomestila za strokovna opravila v
zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov
in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 200.000
SIT letno.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki izvajajo nacionalni raziskovalni program;
– slovenska znanstvena združenja;
– raziskovalne organizacije, ki izvajajo
dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali
večstranskih sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
7. Vloga mora vsebovati:
– naziv javnega razpisa;
– podatke o prijavitelju;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
ad a)
– vabilo organizatorja za vabljeno predavanje,
– predračun stroškov,
– program mednarodnega srečanja;
ad b.1)
– račun mednarodnega znanstvenega
združenja;
ad b.2)
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov;
ad b.3)
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju.
– predračun stroškov
8. Merila za izbiro vlog za sofinanciranje:
v postopku za zbiranje vlog za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja se obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene vloge, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom
zahtevane pogoje.
Če komisija za odpiranje vlog ugotovi,
da vloga ni bila pravočasno vložena, oziroma ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
jo s sklepom zavrže.
9. Predstavniki slovenskih znanstvenih
institucij iz zamejstva lahko zaprosijo za sofinanciranje pod enakimi pogoji kot
znanstveniki v Republiki Sloveniji.
10. Vloge za sofinanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj Vloga za javni razpis za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in za delovanje slovenskih znanstvenih združenj v svetu“ morajo ponudniki dostaviti v vložišče Ministrstva
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za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF
13, do vključno prvega delovnega dne v
vsakem mesecu do 12. ure.
11. Pravilno označene vloge za sofinanciranje, ki bodo predložene do vključno prvega delovnega dne v vsakem mesecu do
12. ure bo odprla komisija za odpiranje ponudb drugi delovni dan v vsakem mesecu v
letu 1999 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prispelih
ponudb.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti v Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Simoni Novak (tel. 061/178-46-00 oziroma 178-46-82).
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 3/99
Ob-461
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja
obvestilo o razpisu za prijavo
sodelovanja pri novih projektih
evropskega programa
industrijsko-razvojnih raziskav EUREKA,
ki jih je objavil Sekretariat Programa
EUREKA iz Bruslja v okviru obveznega
30-dnevnega kroženja vseh novih predlogov projektov med 26 evropskimi državami
- članicami EUREKE, pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane organizacije iz
Republike Slovenije, članice EUREKE:
1. E! 1828 “Design and production of a
low voltage, high torque, low speed,
brushless dc motor with integrated
controller - BRUSHLESS 12-24”,
2. E! 2014 “Energy and environment
carpet production - EEFCAP”,
3. E! 2025
“Structure-mechanical
property relationship of suture material. An
approach to optimum suture structure MECSUTURE”,
4. E! 2026 “Flexible asynchronous
transfer access system (ATM) via XDSL FLEXRATE”,
5. E! 2033 “New poultry products
development:
improved
quality,
technologies, nutritional properties and
control - POULTRYPROD”,
6. E! 2039 “Fog detection and drivers’
warning system - SIGNAFOG”,
7. E! 2046 “Thermoelectric generator
for the production of electricity from exhaust
hot gas - THERMOGEN”,
8. E! 2049 “Development of dynamic
membranes for use on wastewater
produced by the textile industry - DYNAMIC
MEMBRANES”,
9. E! 2054 “On-line surveying of multiple
automatic analysing stations for improving
wastewater management and environment SURVEYOR”,
10. E! 2059 “Feasibility study on the use
of radiolabelled peptides for the
detection/therapy of human (metastatic)
prostate cancer - PEPTISEARCH-SST-1”,
11. E! 2063
“Improved
polymers
advanced control technology - IMPACT”,
12. E! 2073 “Improved communication
and visualisation in the plastics industry ICOMPLAS”,

13. E! 2076 “Sampling and drilling
according to the sonic principle SONICSAMPDRILL”,
14. E! 2078 “Diamond wire cutting
(DWC) system for a variety of materials used
in heavy construction work - REMOTE
DW-CUTTING”,
15. E! 2079 “Development of a new
sweetener salt based on aspartame and
acesulfame-K - TWINSWEET”,
16. E! 2083 “Reduction of nitrates in
spinach - SPINACH”,
17. E! 2084 “New components in epoxy
and elastomers serving as links and
interconnections between medium voltage
distribution - CLIC”,
18. E! 2086 “Innovative fischer-tropsch
process for the upgrading of natural gas to
middle distillates - ALPS”,
19. E! 2089 “Application of liquid drugs
in animal medicated feeds - LIQUID
DRUGS”,
20. E! 2090 “Power line appliance in a
single silicon chip - PASS”,
21. E! 2091
“Three-dimensional
metallurgy-oriented software for the
modelling of solidification processes - MOS
PROJECT”,
22. E! 2093 “Integrated fishing system SAPPHIR-EE”,
23. E! 2096 “Waste oil recycling and
production of added value products from it EURO OIL RECYCLING”,
24. E! 2097 “Integrated structural and
comfort monitoring system for high speed
passenger ferries - MONITUS”,
25. E! 2098 “Solar desiccative and
evaporative cooling in buildings - SOLDEC”,
26. E! 2101 “Improved utilisation of
fibrous raw-material in feedstuffs through
the use of enzymes - FIBRAZYM”,
27. E! 2104 “Power output optimised
turbine-generator system (speed-variable
turbine generator system with frequency
converter) - POOTGES”,
28. E! 2105
“Development
of
hydro-thermal treatment methods to
improve starch utilisation by dairy cows STARCH IN DAIRY FEED”,
29. E! 2109 “Wax injection moulding
and machinery - WIM”,
30. E! 2111 “New European welding
generation - AL-S EUROWELDING”,
31. E! 2113 “Water bio-treatment using
inert supports - WABIS”,
32. E! 2116 “Long lasting performance of
rendered external walls made from autoclaved
aerated concrete (AAC) - DURAAC”,
33. E! 2117 “Dealer training support DTS”,
34. E! 2118
“System
providing
competitive access to chiral chemicals for
pharmaceutical/fine-chemical projects CHIRALCHEM”,
35. E! 2119 “Large diameter polyolefin
pipes and fittings - LARGEPIPE”,
36. E! 2122 “Methods and tools to
address friction-induced noise and vibration
in brakes and wheels - BRAKE NOISE”,
37. E! 2124 “Technical information
systems for electric utilities - TIS”.
Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 5. februarja 1999. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
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morebitno sodelovanje neposredno predlagatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.
Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu
061/178-46-88,
faksu
178-47-19, e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri
imenovanem dobijo interesenti tudi kopije
posameznih projektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.
Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih samo organizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih družb
v objavljenih projektih v višini do 25% vrednosti slovenskega deleža v posameznem
projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 tolarjev letno na projekt. V primeru sodelovanja več slovenskih gospodarskih družb pri istem Eurekinem projektu, se
bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.
Podrobnejše podatke o programu
EUREKA lahko dobijo interesenti na internetu http//www.eureka.be.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 4/99
Ob-463
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l.
RS, št. 66/96) Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov
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:
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj,
ki so plod lastnega raziskovalnega dela
znanstvenikov,
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v
prakso in tehnološki razvoj.
Ministrstvo sofinancira stroške tiskanja vabil in izvlečkov referatov, najemnine dvorane
in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.
3. Sestanek lahko prijavi na javni razpis
pravna oseba (organizator). Organizatorji, ki
so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva, imajo prednost pri sofinanciranju sestankov.
Osnovna pogoja:
– na sestanku mora biti predvidenih najmanj 10 referatov oziroma vabljenih predavanj,
– pred sestankom mora organizator izdati zbornik izvlečkov referatov ali zbornik
referatov.
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(Prednost bodo imeli zborniki referatov,
ki bodo izdani kot tematske številke znanstvenih periodičnih publikacij.)
4. Osnovna merila za izbor so:
– aktualnost tematike sestanka in vsebinska utemeljitev,
– pričakovana odzivnost ter ugled vabljenih predavateljev,
– pri mednarodnih sestankih smotrnost organizacije mednarodnega sestanka v Sloveniji in organizacijske reference organizatorja,
– racionalnost in varčnost pri izvedbi sestanka.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 95 milijonov SIT.
6. Sestanek mora biti izpeljan v letu
1999. V primeru velikih sestankov, ki bodo
potekali po letu 1999 se sofinancira samo
pripravljalna dela.
7. Vloge z oznako »Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov« in naslovom ministrstva morajo prispeti v vložišče ministrstva
ne glede na način prenosa do vključno 19.
2. 1999 do 12. ure.
8. Odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, v sejni
sobi v V. nadstropju, 22. 2. 1999. Vloge bo
odprla komisija za odpiranje. Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
9. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in priloge:
a) programski okvir z utemeljitvijo potrebe po organiziranju sestanka,
c) seznam vabljenih predavateljev,
č) seznam že organiziranih sestankov in
oceno usposobljenosti za organizacijo sestanka,
d) finančni predračun.
Vabljene predavatelje je treba predstaviti
z nazivom, institucijo in okvirno temo njihovega znanstvenega prispevka. Prijavo (prijavni obrazec in priloge) je treba poslati v
dveh izvodih.
10. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 120 dni po zaključku razpisa.
11. 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/mzt/tenders/razpissestanki99.html).
12. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstva za znanost in
tehnologijo pri Živi Žlajpah osebno ali po
telefonu 061/17-84-716.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 5/99
Ob-456
Na podlagi 5. člena pravilnika o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za kreditiranje lokalne infrastrukture 15LI99A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
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Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), v skupnem znesku 3,6 milijarde SIT, za naložbe v
gradbene objekte, napeljave, oziroma nabavo opreme in/ali naprav za naslednje delne namene:
1. oskrbe s pitno vodo (delni namen
VOD),
2. čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda (delni namen ČIS),
3. odvajanja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda (delni namen KAN),
4. ravnanja s komunalnimi odpadki
(delni namen ODP),
5. javne snage in čiščenja javnih površin (JSP)
6. urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin (UJP),
7. pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (DIM),
8. daljinskega ogrevanja, ki kot vir
energije izkorišča lesno biomaso (delni namen LES),
9. razdelilnih plinskih oziroma vročevodnih omrežij (delni namen OMR),
10. vozil mestnega in primestnega
potniškega prometa, pri katerih so emisije
snovi v zrak nižje od določil EURO 2 - Smernica 91/542/EEC in ECE R.49/02 in emisije hrupa nižje od določil Smernice
92/97/EEC in ECE R.51/02 (delni namen
BUS);
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo občine ali
izvajalci ustreznih gospodarskih javnih služb.
Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo
biti organizirani v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
b) finančni pogoji dodeljevanja kreditov
Kreditirati je mogoče praviloma do 70 %
investicije. Na razpis je mogoče prijaviti le
investicije oziroma faze investicij, ki s strani
ERSRS še niso bile kreditirane v maksimalnem razpisanem deležu.
Posamezni kredit lahko znaša praviloma
najmanj 10,000.000 SIT.
Krediti se odplačujejo brez moratorija, v
četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo v odvisnosti od višine kredita, življenjske dobe
opreme in v primeru koncesijske pogodbe
tudi v odvisnosti od časa trajanja koncesije.
Odplačilna doba za investicije pod delnimi
nameni 1 - 9 lahko znaša največ 15 let in za
delni namen 10 največ 7 let.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo akceptnih nalogov in menic ter enega
izmed naslednjih zavarovanj:
– ustrezno zavarovanje s strani države
ali
– poroštvo občine za izvajalce gospodarskih javnih služb ali
– bančna garancija za ERSRS sprejemljive banke ali
– drugo za ERSRS sprejemljivo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v Sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS št.
78/96 in 49/98) ali
– za ERSRS sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini, ki se praviloma ne
uporablja za namene družbenih dejavnosti
oziroma javne infrastrukture, v vsaj trikratni
vrednosti kredita: v primeru, da je kreditojemalec izvajalec gospodarske javne službe

mora od pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih investicijskih programov ali poslovnih načrtov z ekonomskega vidika predhodno pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje (lista
pooblaščenih ocenjevalcev je sestavni del
razpisne dokumentacije).
Letna obrestna mera je določena kot temeljna obrestna mera (TOM), povečana za
2 odstotni točki.
Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovana po
predložitvi mesečnih obračunov dotlej
opravljenih del.
c) ostale določbe
Investicije (oziroma faze investicij), za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti pričete po 1. 1. 1998 in praviloma zaključene do 30. 6. 2000.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki
kandidata in podatki o investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji;
c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o dovolitvi priglašenih del za kreditirano investicijo oziroma
če gre za investicijo, za katero takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
d) izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v dovoljenju za gradnjo / priglasitvi
del,
e) investicijsko dokumentacijo za obravnavano investicijo, izdelano v skladu z metodologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;
f) ponudbeni predračun s podrobno specifikacijo cen posameznih del in opreme;
g) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
predlog hipotekarnega zavarovanja, ki mora vključevati cenitveni elaborat za predlagano nepremičnino, izdelan s strani cenilca
s certifikatom za cenilca nepremičnin Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
s priloženim pozitivnim bonitetnim mnenjem
pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev (ne velja za občine)
in njihovih investicijskih programov ali poslovnih načrtov z ekonomskega vidika ali
dokazila o možnosti pridobitve poroštva s
strani države oziroma občine ali s strani
ERSRS potrjen predlog drugega sprejemljivega zavarovanja;
h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v znesku 120.000 SIT.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe bodo
morali kandidati imeti poravnane vse zapadle obveznosti do ERSRS ter predložiti
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika,
sklep ustreznega organa o najemu kredita
ter akceptne naloge in menice, in v primeru, da je kreditojemalec občina še soglasje
ministra, pristojnega za finance, k pogodbi
o zadolžitvi.
Pred prvim črpanjem sredstev pa bodo
morali predložiti ustrezno zavarovanje in v
primerih, ko je bilo ob prijavi predloženo lokacijsko dovoljenje, še gradbeno dovoljenje.
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4. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, d.d., Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 061/125-51-96, telefaks 061/125-20-91.
5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 1999. Prvo
odpiranje vlog bo opravljeno 1. 3. 1999,
nadaljnja odpiranja pa v začetku vsakega
meseca. V vsakokratno vrednotenje bodo
uvrščene vloge, prispele do 15. ure zadnjega delovnega dneva v predhodnem mesecu - merodajen je rok prispetja na ERSRS
in ne rok oddaje na pošti.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od 25. 1.1999 dalje
na Ekološko razvojnem skladu Republike
Slovenije, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 061/125-51-78, pri Poloni Dodič. Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo kandidati posredovati dokazilo
o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000
SIT ter navesti naslov, telefon/telefax in kontaktno osebo kandidata, naziv investicije,
delni namen razpisa, v katerega se investicija uvršča ter okvirno višino zaprošenih
sredstev.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsak
projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na
navni nazpis 15LI99A-xxx (šifra delnega namena) - Ne odpiraj!”.
6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nadaljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih elementov iz točke 3, tako vlogo zavrže in kandidata o tem obvesti v osmih dneh po končanem odpiranju.
Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja - na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih
dodatnih informacij oziroma dokumentacije
ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na podlagi znanih podatkov.
Komisija za izvedbo razpisa bo po končanem vrednotenju sprejela sklep o dodelitvi sredstev in o tem obvestila vse kandidate, uvrščene v vrednotenje, najpozneje v 45
dneh po vsakokratnem odpiranju vlog.
7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– naložbam z višjo stopnjo pokritosti z
lastnimi sredstvi kreditojemalca;
– naložbam, ki izhajajo iz meddržavnih
obveznosti;
– naložbam, pomembnim za varovanje
okoljsko občutljivih območij (jezera, morje,
kraška področja, vodni viri, narodni parki);
poleg tega pa:
za delni namen 1. VOD
– naložbam v zmanjšanje izgub distribucijskih sistemov;
– naložbam v sanacijo ogroženih vodnih
virov;
– naložbam s hkratnim urejanjem odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda;
– naložbam, ki nadomeščajo oporečne
vodne vire.

za delni namen 2. ČIS
– naložbam, kjer se dosega najmanj sekundarna stopnja čiščenja;
– naložbam z večjim obsegom zmanjšanja emisij na enoto vloženih sredstev (odprava večjega skupnega števila enot obremenitve, opredeljenih v Uredbi o taksi za
obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95,
44/95 in 8/96).
za delni namen 3. KAN
– naložbam, ki zajemajo priključitev
omrežja na čistilne naprave;
– naložbam, ki omogočajo zajem odpadne vode na širšem območju;
– naložbam z nižjimi specifičnimi stroški.
za delni namen 4. ODP
– naložbam, ki zmanjšujejo količino odpadkov za končno odlaganje;
– naložbam, ki zagotavljajo uvajanje sistemov zbiranja in odstranjevanja odpadkov
na širšem območju;
– naložbam, ki omogočajo razvrščanje
in ločevanje odpadkov z zagotovljeno nadaljnjo izrabo;
– naložbam v nova odlagališča ali povečanje kapacitet obstoječih odlagališč, ki zajemajo tudi sanacijo obstoječega odlagališča, pri čemer morajo kapacitete novega
ali povečanega odlagališča zadoščati za najmanj 40.000 prebivalcev za najmanj 20 let;
– naložbam v sanacijo odlagališč, kjer je
izkazan vpliv na vir pitne vode;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
za delni namen 5. JSP
– naložbam z večjo učinkovitostjo opreme na enoto površine;
– naložbam v nakup večnamenske komunalne opreme.
za delni namen 6. UJP
– naložbam, ki tvorijo funkcionalno povezano celoto;
– naložbam, ki služijo omejevanju prometa z motornimi vozili;
– naložbam, ki omogočajo rekultivacijo
degradiranih površin.
za delni namen 7. DIM
– naložbe, ki zmanjšujejo količino emisij
in izboljšujejo učinkovitost kurišč;
– naložbe v nakup merilne opreme za
merjenje in regulacijo emisij kurišč.
za delni namen 8. LES
– naložbam z večjo gostoto odjema;
– naložbam, ki niso vezane izključno na
industrijske vire biomase;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški;
– naložbam, ki omogočajo sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije.
za delni namen 9. OMR
– naložbam na območju z višjo stopnjo
onesnaženosti zraka;
– naložbam, ki omogočajo zamenjavo
večjih količin premoga in težkih olj;
– naložbam, ki zajemajo izdelavo priključkov do objektov uporabnikov;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
za delni namen 10. BUS
– naložbam v vozila na pogon z zemeljskim plinom ali na električni pogon;
– naložbam v vozila za mestni promet;
– naložbam za opravljanje prevozov na
območjih z višjo stopnjo onesnaženosti zraka;
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– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
8. Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb
Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb je opredeljen v Pravilniku o postopkih
in pogojih porabe sredstev Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana (Ur. l. RS, št. 75/97), podrobnejše
opredelitve posameznih pojmov in dokazil
iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-393
Podjetniški center Novo mesto d.o.o. (v
nadaljevanju PC), dejavnost Garancijski
sklad za Dolenjsko, Kočevarjeva 1, 8000
Novo mesto, objavlja
razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju
enot malega gospodarstva
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je multiplikacija sredstev PC, namenjenih kreditiranju enot malega gospodarstva, s strani bank.
Višina sredstev PC, namenjena multiplikaciji oziroma kreditiranju, znaša predvidoma 175,000.000 SIT.
PC bo z depozitom, ki ga bo dolgoročno
vezal pri izbranih bankah, garantiral kreditojemalcu 50% posojila, 50% zavarovanja pa
bosta dogovorila banka in kreditojemalec.
Predmet razpisa je tudi neodvisna analiza vlog za kredite s strani bank.
2. Pogoji za prijavo na razpis:
Na razpis se lahko prijavijo vse poslovne
banke, ki poslujejo na območju občin Novo
mesto, Šentjernej, Škocjan in Trebnje ter
imajo za komitente samostojne podjetnike
in gospodarske družbe, ki po 51. in 72.
členu zakona o gospodarskih družbah ustrezajo merilom za male gospodarske družbe
ter imajo sedež v zgoraj omenjenih občinah.
3. Merila za izbiro sodelujočih bank:
Izbrane bodo banke, ki bodo pristale na
naslednje pogoje razpisa:
– multiplikator: 3,5,
– obrestna mera depozita: TOM+1%,
– obrestna mera za posojilojemalca: največ TOM+4%,
– nadomestilo za oceno projektov: 0,5%
od zneska posojila (min. 15.000 SIT),
– odplačilna doba posojila: posojila bodo dodeljena za obdobje od 1 do 5 let, z
možnostjo polletnega moratorija,
– višina posojila: min. 1,000.000 SIT,
max. 10,000.000 SIT.
Izbrana banka bo morala vsakih 6 mesecev sproščati depozit in obnavljati kreditno
maso glede na sproščen znesek depozita.
Izbrane bodo banke, ki bodo ponudile
najbolj ugodne pogoje ter katerih komitenti
bodo pokazali interes za včlanitev v Garancijski sklad za Dolenjsko.
4. Vsebina vloge in trajanje razpisa
Vlogo oziroma ponudbo je potrebno poslati na naslov Podjetniški center Novo mesto d.o.o., Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto, v roku petnajstih dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Vloga mora biti v zaprti
kuverti in mora imeti oznako “Prijava na razpis – banke“.
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5. Informacije
Vse dodatne informacije lahko dobite na
sedežu PC oziroma po telefonski številki
068/372-980. Na sedežu PC (Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto) lahko dvignete tudi
razpisno dokumentacijo ob plačilu 20.000
SIT (na ŽR 52100-601-59311), ki vsebuje
poslovni načrt Garancijski sklad za Dolenjsko s predlogi pogodb in drugimi prilogami.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
Št. 34305-002/99
Ob-481
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor,
objavlja na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93) in 13. člena odloka o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja Avtobusne postaje Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/98)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja
in upravljanja Avtobusne postaje
Maribor
1. Koncedent: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja in upravljanja Avtobusne
postaje Maribor, Mlinska ul. 1.
3. Obseg koncesije: vzdrževanje in
upravljanje Avtobusne postaje Maribor je
opredeljeno v 3. členu zgoraj citiranega
odloka, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Koncesionar izvaja gospodarsko javno službo z uporabo komunalnega
objekta javne infrastrukture kot grajenega
javnega dobra, določenega v drugem odstavku 2. člena zgoraj navedenega odloka, ki je last mestne občine. Objekti in
površine so razvidni iz razpisne dokumentacije.
4. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje pet let. Začetek trajanja
koncesije se določi v koncesijski pogodbi.
Predviden pričetek izvajanja koncesije: april
1999.
5. Minimalni tehnični, kadrovski in drugi
pogoji za pridobitev koncesije: so opredeljeni v 15. členu zgoraj citiranega odloka, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Minimalna odškodnina za izvajanje
gospodarske javne službe: 8,000.000 SIT.
7. Dokumentacija, ki jo ponudnik mora
predložiti:
– podatke o ponudniku,
– ponudbo,
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev iz 5. točke javnega razpisa,
– predlog programa tehnično tehnološkega razvoja Avtobusne postaje Maribor za
čas trajanja koncesije,
– kvalifikacije in reference ključnih kadrov, predlaganih za vodenje in izvajanje
razpisanih storitev,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev, za
opravljanje koncesionirane dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
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– potrdilo, da ponudnik ni v izgubi, da
ni plačilno nezmožen oziroma nelikviden:
za pravne osebe: potrdilo Agencije RS za
plačilni promet BON 1 in BON 2; za samostojne podjetnike: davčna napoved za
leto 1997 in potrdilo banke o povprečnem stanju žiro računa v zadnjih treh mesecih,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
– potrdilo, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na ponudnikovo nestrokovnost,
– izpolnjeno in potrjeno razpisno dokumentacijo,
– izjavo o usposobljenosti opravljanja
gospodarske javne službe,
– garancijo za resnost ponudbe,
– predlog koncesijske pogodbe.
8. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja: ponujena višina odškodnine nad minimalno določeno odškodnino, program izvajanja javne službe, ponujena kvaliteta in tehnično tehnološki razvoj Avtobusne postaje
Maribor, opredelitev drugih virov financiranja javne službe (7. člen odloka).
9. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora hkrati s ponudbo predložiti tudi
nepreklicno in brezpogojno garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od predložene ponudbene vrednosti za obdobje do
končne izbire koncesionarja, vključno z morebitnim pritožbenim rokom.
10. Razpisna dokumentacija: za izdelavo ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno
dokumentacijo od dneva objave javnega
razpisa dalje, vsak delovnik od 8. do 12.
ure, v prostorih Mestne občine Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, Maribor, soba 106/I. Razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 11. 2. 1999. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša
5.000 SIT, plačljivo z virmanom na žiro
račun št. 51800-840-070-62233 – drugi
prihodki za komunalno dejavnost. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in
razlage za izdelavo ponudbe pri Cesniku,
na prej navedenem naslovu oziroma manj
odločujoče informacije na tel. 2201-415.
11. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – koncesija za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja
Avtobusne postaje Maribor” do 23. 2. 1999
do 12. ure, na naslov: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, ali v vložišču Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor,
soba 210/II. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naslov pošiljatelja.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov prispele do prej
navedenega roka.
12. Javno odpiranje ponudb bo 23. 2.
1999 ob 13. uri, v sejni sobi koncendenta,
v prostorih Komunalne direkcije, Slovenska
ul. 40, Maribor, II. nadstropje.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči
z upravno odločbo.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-343
Javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., oddaja v najem poslovni prostor v Trbovljah, na
Rudarski cesti 2/a, v skupni izmeri 75,39
m 2.
Prostor je primeren za opravljanje mirne
dejavnosti.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni prostor pod pogojem, da ga bo uporabljal za
potrebe svoje dejavnosti,
– najnižja cena najema je 760 SIT/m2,
– najemna pogodba se bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila za obdobje najmanj 5 let,
– najemna pogodba se bo sklenila v 8
dneh po prejetju obvestila o izbiri.
Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih poslovnih prostorih in ostalih pogojih pri Avbelj Mirku, Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje,
tel. 0601/26-633 int. 262.
Prav tako je možen ogled prostorov po
predhodnem dogovoru.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti
tudi dejavnost, ki naj bi jo opravljal v najetih
prostorih. V primeru, da bo za opravljanje
dejavnosti potreben večji poseg v poslovni
prostor bo moral najemnik pridobiti soglasje najemodajalca.
Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi:
– izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni usposobljenosti interesenta za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– dokazilo o finančnem stanju ponudnika.
Pisne ponudbe morajo interesenti poslati priporočeno po pošti z oznako “Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem”
v 15 dneh od dneva objave na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, 1420 Trbovlje.
Nepopolne vloge se pri odločanju o oddaji poslovnega prostora v najem ne bodo
upoštevale.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 65-1/99
Ob-388
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v Občini Dravograd v
letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Občine Dravograd,
– zasebniki in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtec in šola.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v Občini Dravograd,
– da imajo usklajena pravila (statut) z novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95),
– da imajo odločbo Upravne enote Dravograd o registraciji društva,
– da imajo plačano članarino in evidenco svojih članov za tekoče leto.
II. V letu 1999 bodmo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane
redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru
programa športne značke “Zlati sonečk”,
tečaji plavanja in smučanja ter občinska šolska tekmovanja po programu,
– programe interesne vadbe otrok s posebnimi potrebami.
2. Šport nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,
– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.
3. Športno-rekreativno dejavnost odraslih:
– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacija množičnih športnorekreativnih akcij in prireditev.
4. Kakovostni šport odraslih v individualnih športnih panogah, kolektivnih športnih
panogah in organizacijo športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.
5. Odprtje šolskih telovadnic ob sobotah in nedeljah za izvajanje organiziranih
športnih programov.
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov.
7. Večje športne prireditve:
– prireditev mora organizirati športno
društvo, klub ali športna zveza na območju
Občine Dravograd,
– iz proračuna se organizatorju sofinancira samo ena večja prireditev,
– prireditev mora biti najavljena vsaj mesec dni pred njeno izvedbo.
8. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
9. Mednarodno sodelovanje na področju športa:
– potrebno je predložiti podatke o društvu, s katerim sodeluje in program sodelovanja.
10. Športne prireditve posebnega pomena za Občino Dravograd.
11. Investicije in investicijsko vzdrževanje:
– sofinancirali bomo nujna investicijskovzdrževalna dela na športnih objektih, ki
so v upravljanju Občine Dravograd, klubov
ali društev in tiste objekte, kjer poteka organizirana športna vadba.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za sofinanciranje športnih programov v Občini Dravograd.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.
Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Občine Dravograd, bo le-ta v
njihovem imenu kandidirala na razpis za pri-
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dobitev sredstev pod 1., 2., 3. točko druga
alinea, 6. in 8.
IV. Rok za prijavo je 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
V. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov pošljite v dveh izvodih v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom
“Javni razpis – šport”.
VI. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Športni zvezi Dravograd,
Marjan Pušnik, Trg. julija 7, 2370 Dravograd, tel. 0602/84-436 vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
Občina Dravograd

Objave
delniških družb

ponovni poziv
k vračilu nevrnjenih delnic družbe
KRAS Commerce, d.d., Sežana
Spodaj navedene delničarje ponovno pozivam k vračilu navadnih imenskih delnic
oziroma delniških listin družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana:
1. Čok Dušan
Serijska št.

Vrednost

Št. delnic

KC/A 0010629
KC/A 0010630
KC/A 0010631
KC/A 0010632
KC/A 0010633
KC/A 0010634
KC/A 0010635
KC/A 0001203
KC/A 0001204
KC/A 0000544
KC/A 0000278
KC/A 0000279
KC/A 0000280

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.000
1.000
500
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
10
10
5
1
1
1

2. Goljuf Samo
KC/A 0100042
KC/A 0010043
KC/A 0010044
KC/A 0010045
KC/A 0010046
KC/A 0010047
KC/A 0000135
KC/A 0000136
KC/A 0000137
KC/A 0000138

3. Volk Vojko
Serijska št.

Vrednost

Št. delnic

KC/A 0010092
KC/A 0010093
KC/A 0010094
KC/A 0010095
KC/A 0010096
KC/A 0010097
KC/A 0010098
KC/A 0010099
KC/A 0010100
KC/A 0005016
KC/A 0001046
KC/A 0001047
KC/A 0001048
KC/A 0001049
KC/A 0000152
KC/A 0000153
KC/A 0000154
KC/A 0000155

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
10
10
10
10
1
1
1
1

Serijska št.

Vrednost

Št. delnic

KC/A 0010386
KC/A 0010387
KC/A 0010388
KC/A 0010389
KC/A 0010390
KC/A 0010391
KC/A 0010392
KC/A 0010393
KC/A 0001125
KC/A 0001126
KC/A 0000530
KC/A 0000224

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.000
1.000
500
100

100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
5
1

4. Maver Štefka

Ob-476
V postopku razveljavitve delnic s strani
družbe na podlagi določil 237. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
84/98) v povezavi s prvim odstavkom 222.
člena navedenega zakona, direktor družbe
KRAS Commerce, d.d., Sežana, Šepulje
31, v okviru pooblastil 87. člena statuta
družbe objavlja

Serijska št.
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Vrednost

Št. delnic

100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100
100
100
100

1.000
100
100
100
100
100
1
1
1
1

Rok za predložitev delnic je vključno
27. 1. 1999.
Zgoraj navedene delničarje pozivam, da
vse delnice vrnejo v danem roku, sicer bo
družba na podlagi dovoljenja – sklepa Okrajnega sodišča v Sežani, opr. št. 59/98 z
dne 5. 1. 1999, v tem pozivu navedene
delnice razveljavila.
Delničarji lahko vrnejo delnice s priporočeno pošiljko po pošti na naslov družbe ali
jih prinesejo osebno vsak delovnik od 8. do
16. ure, v Sežano, Mirka Pirca 4.
Vsa dodatna pojasnila, informacije, lahko delničarji dobijo v pravni službi, vsak delovnik od 8. do 16. ure.
KRAS Commerce, d.d., Sežana
direktor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-365
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, objavlja družba Iminex
mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini dne 13. 1.
1999. Osnovni kapital družbe se zmanjša
za 31,434.883 SIT. Upnike pozivamo, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem kapitala.
Iminex, d.o.o., Ljubljana
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Ob-366
Poslovodja – direktor družbe ID INFO
DESIGN, d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 58, v skladu z določili 454. člena ZGD
objavlja
sklep
o znižanju osnovnega kapitala družbe,
sprejet dne 14. 12. 1998 v obliki notarskega zapisa SV 2614/98, in sicer:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
6,188.040 SIT se zmanjša za 3,788.040
SIT, tako da znaša še 2,400.000 SIT.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala
se razporedi v rezerve.
2. Deleži družbenikov se zmanjšajo sorazmerno, tako da znaša delež vsakega
družbenika še po 400.000 SIT.
Družba poziva vse upnike, da se v skladu s 454. členom ZGD zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanšanjem osnovnega kapitala.
Studio Modul, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-374
Na podlagi 47. točke statuta družbe HTP
Gorenjka Kranjska Gora, d.d., Borovška 95,
4280 Kranjska Gora, sklicuje začasna uprava družbe
1. skupščino
družbe HTP Gorenjka Kranjska Gora,
d.d.,
ki bo v sredo, 24. 2. 1999 ob 12. uri,
v baru hotela Larix v Kranjski Gori, Borovška 99.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 1. skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Hočevar Janez.
1.2. Za preštevalca glasov se izvolijo Gabrovšek Marina, Novak Melita in Plavčak
Irena.
1.3. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Duša Trobec-Bučan.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Poročilo o lastninskem preoblikovanju družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s potekom
lastninske preobrazbe podjetja.
4. Poročilo o poslovanju v obdobju
1993–1997 in seznanitev z revizijskimi poročili za leto 1993–1997.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina se seznani s poročili o
poslovanju v obdobju 1993–1997 in revizijskimi poročili za obdobje 1993–1997.
5. Delitev dobička in pokrivanje izgube
od leta 1993 do vključno leta 1997.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme predlagano pokrivanje izgube v breme rezerv in revalorizacijskih popravkov rezerv v višini:
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– izguba po otvoritveni bilanci 1. 1. 1993
32,929.554,50 SIT;
– izguba za leto 1993 s pripadajočo revalorizacijo do 31. 12. 1997 v višini
215,247.000 SIT;
– izguba za leto 1994 s pripadajočo revalorizacijo do 31. 12. 1997 v višini
77,576.000 SIT;
– izguba za leto 1995 s pripadajočo revalorizacijo do 31. 12. 1997 v višini
107,712.000 SIT;
– izguba za leto 1996 s pripadajočo revalorizacijo do 31. 12. 1997 v višini
71,385.000 SIT;
– izguba za leto 1997 v višini
226,822.000 SIT.
S tem se zmanjšajo rezerve iz
845,075.000 SIT na 455,757.881 SIT in
zmanjša revalorizacijski popravek rezerv iz
743,134.994 SIT na 400,780.558,50 SIT.
Izgube v breme rezerv in revalorizacijskega
popravka rezerv se knjižijo per 1. 1. 1998.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998 in 1999.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina imenuje za revizijo računovodskih izkazov HTP Gorenjka Kranjska
Gora, d.d., za poslovno leto 1998 in 1999
revizijsko družbo Podboršek, k.d., Ulica
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
7. Spremembe statuta delniške družbe
HTP hotelsko turistično podjetje Gorenjka
Kranjska Gora, d.d.
Predlog sklepa:
7.1. Spremeni se 32. točka in glasi: nadzorni svet šteje 6 članov.
7.2. V drugem odstavku 33. točke se
spremeni besedilo in glasi: dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev, ki
jih izvoli svet delavcev.
7.3. V tretjem odstavku 33. točke se
spremeni beseda “svojega” in glasi “svoje”.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
8.1. V nadzorni svet se izvolijo:
Velikajne
Florijan,
EMŠO
0608954501122, Hrušica 154, Hrušica;
Ramuš
Tomaž,
EMŠO
0603951500247, Pod gozdom 14, Jesenice;
Tomažič
Franc,
EMŠO
1406943500371, Gradnikovih brigad 61,
Nova Gorica;
Uršič Janez, EMŠO 2201955500531,
Hrušica 127, Hrušica.
9. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
9.1. Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta znaša:
– za predsednika 18.000 SIT neto za
vsako sejo;
– za člane 15.000 SIT neto za vsako
sejo.
9.2. Predsednik in člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila dnevnice, potnih stroškov za udeležbo na seji.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,

zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavili najkasneje tri dni pred sejo skupščine, v tajništvo
družbe HTP Gorenjka Kranjska Gora, d.d.,
Borovška 95, Kranjska Gora.
Prosimo udeležence, da prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
vsak delovnik od 8. do 11. ure, do dneva
objave dnevnega reda, do vključno zasedanja skupščine.
HTP Gorenjka Kranjska Gora, d.d.
začasna uprava
direktor
Ob-375
Na podlagi 44. člena statuta družbe Usluga Šiška, čistilnica in pralnica, d.d., Ljubljana, Derčeva 31, uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Usluga Šiška, čistilnica in pralnica,
d.d., Ljubljana, Derčeva 31,
ki bo 25. 2. 1999 ob 7. uri, v poslovnih
prostorih v Ljubljani, Derčeva 31, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvolita se dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Sprejem spremembe statuta.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predlagano spremembo statuta družbe:
V 45. členu se v prvem odstavku statuta
črta “in v dnevnem časopisju”.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejeto spremembo statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.
4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: oblikuje se sklad lastnih del-
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nic iz prostih rezerv družbe v višini
5,493.400 SIT, skupni nominalni znesek
vseh pridobljenih delnic za navedene namene je omejen z višino 10% osnovnega
kapitala družbe.
Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva
lastne delnice za naslednje namene:
– če je pridobitev lastnih delnic nujna,
da bi družba preprečila hudo, neposredno
škodo;
– za nagrajevanje uprave iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah, skladno s sklepom skupščine o delitvi dobička;
– na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala;
– za druge namene skladno z zakonom.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom
skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki
jih določi nadzorni svet.
Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je ta nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.
5. Sprejem sklepa o umiku delnic – po
predlogu uprave.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Usluga Šiška, čistilnica
in pralnica, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-392
Na podlagi 12. člena statuta Nike BPD,
borznoposredniške družbe, d. d., Trg izgnancev 1a, Brežice, sklicuje uprava
4. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 23. februarja 1999 ob
10. uri na sedežu družbe v Brežicah, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red;
skupščina izvoli svoje organe. Na skupščini
je navzoč notar.
2. Poročilo o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju v letu 1997.
3. Razporeditev poslovnega izida.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev poslovnega izida.
4. Sprememba statuta družbe:
– spremeni se 44. člen, ki po novem
glasi: “Družba ima nadzorni svet, ki šteje

3 člane. Člane nadzornega sveta voli
skupščina družbe.“
– 45. člen se črta, nadaljnji členi pa se
ustrezno preštevilčijo.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta.
5. Članstvo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
nadzornega sveta in imenuje nove člane
nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
poslovnega leta 1998 imenuje Pricewaterhouse Coopers, d. d., Ljubljana.
Skupščine se v skladu s 14. členom statuta lahko udeležijo delničarji, ki bodo deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo, ki jo vodi družba. Gradivo
za skupščino in prečiščeno besedilo statuta
bo na voljo na sedežu in v vseh poslovalnicah družbe deset dni pred zasedanjem
skupščine.
Nika BPD, borznoposredniška družba,
d.d., Ljubljana
Ob-422
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Banke Koper, d.d., sklicuje uprava
13. skupščino
Banke Koper, d.d.,
ki bo v sredo, 24. februarja 1999 ob 12.
uri v veliki sejni dvorani Banke Koper, v
Kopru, Pristaniška ulica 14, VI. nadstropje.
Dnevnik red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine verifikacijske komisije,
dveh preštevalcev glasov in imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo
in dva preštevalca glasov po predlogu sklicatelja.
Za notarja se imenuje notarka Nevenka
Kovačič iz Kopra.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko veljavno odloča.
3. Predlog za soglasje k podpisu sporazuma o restrukturiranju terjatev do družbe
Cimos International, d.d., ter konceptu in
izvedbi prestrukturiranja poslovnega sistema Cimos med Ministrstvom RS za gospodarske dejavnosti, Slovensko razvojno družbo, d.d., Cimos International, d.d., in Banko Koper, d.d.
Predlog sklepa:
a) Skupščina daje soglasje za podpis
sporazuma o restrukturiranju terjatev do
družbe Cimos Internatinal, d.d., ter konceptu in izvedbi prestrukturiranja poslovnega
sistema Cimos med Ministrstvom RS za gospodarske dejavnosti, Slovensko razvojno
družbo, d.d., Cimos International, d.d., in
Banko Koper d.d.,
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet
banke, da ne glede na omejitve pooblastil
odločanja po statutu banke sprejme vse
potrebne sklepe za izvajanje tega sporazuma (odpisi terjatev in spremembe dela
terjatev v kapital z namenom nadaljnje prodaje).
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c) Za podpis sporazuma je pooblaščen
predsednik uprave banke.
č) Nadzorni svet in uprava poročata
skupščini o izvrševanju sporazuma.
4. Predlog sklepa o izdaji 1. serije 3.
emisije obveznic Banke Koper, d.d.
Predlog sklepa: banka Koper, d.d., izda
v letu 1999 1. serijo 3. emisije obveznic z
valutno klavzulo v skupnem znesku protivrednosti 5,000.000 EUR. Obveznice se
obrestujejo po 5% letni obrestni meri, z rokom odplačila 5 let.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet.
Udeležba na seji
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
pravico do odločanja delničarji banke, ki so
vpisani v delniško knjigo banke 5 delovnih
dni pred dnem zasedanja in ostanejo vpisani do konca zasedanja.
Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z drugimi delničarji najmanj 5% glasov v skupščini banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo skupščina sklepala če je objavo mogoče zagotoviti v roku 15
dni po sklicu skupščine.
Sklic skupščie s potrdilom o številu glasov in obrazcem pooblastila oziroma prijavnice bodo poslana delničarjem najkasneje
15 dni pred zasedanjem.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku.
Pooblaščenec se mora izkazati s pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z ustrezno
listino.
Delničarji prejmejo pred začetkom zasedanja glasovnice za odločanje na skupščini,
ko predložijo izpolnjene prijavnice oziroma
pooblastila.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlganimi spremembami in dopolnitvami
statuta banke, bo na voljo od 10. februarja
1999 dalje v tajništvu banke, soba 511, V.
nadstropje.
Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Banka Koper, d.d.,
uprava
predsednik uprave
Ob-479
V skladu s 23. členom statuta Nove KBM
d.d. Maribor sklicuje uprava banke
3. sejo skupščine Nove KBM d.d.,
ki bo potekala v torek, dne 23. februarja
1999, ob 12. uri v prostorih Nove KBM
d.d., Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna
soba 604.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
in izvolitev delovnih teles skupščine banke.
Predlog sklepa: skupščina banke potrjuje sestavo delovnih teles skupščine banke:
predsednika, notarja in zapisnikarja.
2. Predlog plana Nove KBM d.d. za leto
1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in soglasja nadzornega sveta
skupščina banke sprejme Plan Nove KBM
d.d. za leto 1999.
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3. Predlog sprememb in dopolnitev
statuta Nove KBM d.d.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
Uprave in soglasja nadzornega sveta
skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve statuta Nove KBM d.d. v predlaganem besedilu.
4. Prenehanje članstva v nadzornem svetu ter izvolitev nadomestnih in novih članov
nadzornega sveta banke.
Predlog sklepa:
4.1 V nadzornem svetu banke preneha
članstvo dvema članoma nadzornega sveta.
4.2 Na predlog nadzornega sveta
skupščina banke izvoli nadomestne in nove
člane nadzornega sveta banke.
5. Predlog določitve sejnin, drugih
povračil stroškov in pravic članom
nadzornega sveta v zvezi z opravljanjem
njihove funkcije.
Predlog sklepa: skupščine banke določi
sejine, druga povračila stroškov in pravice
članom nadzornega sveta v zvezi z
opravljanjem njihove funkcije v predlaganem
besedilu.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini banke osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini banke ima delničar oziroma njegovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini banke pravočasno - v roku treh
delovnih dni pred skupščino banke prijavijo
banki.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati
pri upravi banke vsaj tri dni pred skupščino
banke.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine banke tudi, če niso
delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov je delničarju dostavljeno in na vpogled od dneva objave sklica
skupščine, t. j. od 22. 1. 1999 dalje do
dneva skupščine v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.
Nova KBM d.d.
uprava
Ob-480
Na podlagi 14. člena statuta delniške
družbe Kokra - Trgovsko podjetje d.d., Ulica Mirka Vadnova 19, Kranj vabi uprava
družbe delničarje na sejo
skupščine družbe
Kokra - Trgovsko podjetje d.d.
ki bo v petek, 26. 2. 1999, s pričetkom
ob 12. uri v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: Na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Za predsednika
skupščine se imenuje Matjaž Logar; za preštevalca glasov se imenujeta, Matjaž Košir
in Darja Zupan.
Notar na skupščini bo Duša Bučan Trobec.”
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
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sprejme naslednji sklep: “Sprejme se poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.”
3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: Na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: “Za revizorja družbe za poslovno leto
1998 se imenuje revizijska družba Podboršek k.d., Ljubljana.”
5. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994, 1995, 1996 ter sprejem
letnega poročila za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 1997.”
6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovna leta 1993, 1994, 1995, 1996
in 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Kumulativna izguba iz let 1993, 1994 in 1995 je znašala na
dan 31. 12. 1995 247,558.469,77 SIT in
se je delno krila iz poslovanja (odprava dolgoročnih
rezervacij)
v
višini
106,842.769,05 SIT na dan 31. 12. 1995.
Preostanek izgube v višini 140,715.700,
72 SIT se je pokrival na dan 31. 12. 1997:
– iz poslovanja (odprava dolgoročnih rezervacij) v znesku 35,708.160 SIT,
– v breme zakonskih rezerv v znesku
81,352.540,72 SIT,
– v breme revalorizacijskega popravka
rezerv v znesku 23,655.000 SIT.
Izguba iz poslovnih let 1996 in 1997, ki
skupaj z revalorizacijo do dne 31. 12. 1997
znaša 122,456.177,12 SIT ostane v celoti
nepokrita.
7. Sprejem sprememb statuta družbe
Predlog sklepa: Na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: “Sprejmejo se
spremembe statuta, kot sledi:
– v 14. členu se doda nov odstavek, ki
se glasi: ‘uprava lahko v sklicu skupščine
pogojuje udeležbo na skupščini s tem, da
delničarji pisno na sedežu družbe najavijo
svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.’;
– 15. člen se spremeni tako, da se besedna zveza “z objavo v dnevnem časopisju” zamenja z besedno zvezo “ z objavo v
časopisu Gorenjski glas”.;
– 17. člen se spremeni tako, da se besedna zveza “več kot 15% glasov” zamenja
z besedno zvezo “ vsaj 15% glasov”.;
– prvi stavek drugega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi: ‘uprava
mora najkasneje do tridesetega junija tekočega leta pripraviti in predložiti nadzornemu
svetu letno poročilo za preteklo leto.’.”
– 20. člen se spremeni tako, da se besedna zveza “v dnevnem časopisju z visoko
naklado” zamenja z besedno zvezo “ v časopisu Gorenjski glas”.
8. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme naslednji sklep: “članom
nadzornega sveta pripada za njihovo delo
sejnina v višini 25.000 SIT na sejo neto za

člana nadzornega sveta in 35.000 SIT neto
na sejo za predsednika nadzornega sveta.
Sejnine se usklajujejo z inflacijo od dneva
sprejema tega sklepa.”
9. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: “razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta. Za člane nadzornega sveta se
imenujejo:
1. Polde Poljanšek,
2. Zoran Trojar.”
Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Kokra – Trgovsko podjetje, d.d.,
Kranj začasna uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-379
Ime javnega glasila: Radio Glas Ljubljane.
Izdajatelj: Radio Glas Ljubljane, d.d. –
skrajšano: RGL, d.d., Cesta 24. junija 23,
1231 Ljubljana-Črnuče.
Vir financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Grega Regvat, Šišenska 9, 1000 Ljubljana, Martin
Odlazek, Pečinska ulica 5, 1000 Ljubljana, KB Triglav, d.d., Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, Reging, finančni inženiring,
d.o.o., Dunajska 347, 1000 Ljubljana.
Direktor RGL, d.d.: Željko Miklič.
Člani nadzornega sveta RGL, d.d.: Alojz
Skok, Staniša Nikolić, Majda Juvan, Peter
Regvat, Miha Zupanc, Doris Vozny Potočki.
Ob-380
Ime javnega glasila: TV Celje.
Viri financiranja: sofinanciranje programa s strani lokalnih skupnosti, marketinška
dejavnost (prodaja določenega oglasnega
prostora).
Ime in priimek fizične osebe: Janko Turnšek, Lokrovec 26a, Celje.
Člani uprave: Janko Turnšek, Aljoša Pfeifer, Uroš Kranjc, Nataša Verk, Jože Volfand.
Ob-384
Ime javnega glasila: Radio Max.
Izdajatelj: Radio Max, Gubčeva c. 27,
8210 Trebnje.
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Viri financiranja: 100% reklamne storitve
na Radiu Max.
Lastništvo: 100% Santi, d.o.o., Gubčeva c. 27, 8210 Trebnje.
Člani uprave in nadzornega sveta: Neva
Pevec, Gubčeva c. 9, 8210 Trebnje, Bojan
Koršič, Goliev trg 10, 8210 Trebnje, Peter
Geršič, Marjana Kozine 5, 8000 Novo mesto.

Razne objave
Št. 62-99
Ob-376
Na podlagi sklepa 6. seje nadzornega
sveta družbe Strojna Maribor, d.d., z dne
28. 9. 1998 razpisujemo
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. enosobno stanovanje s kabinetom v
pritličju večstanovanjskega objekta Borova
vas 11, Maribor v izmeri 48,27 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico. Izklicna cena
nepremičnine znaša 4,652.550 SIT.
2. dvosobno stanovanje v VI. nadstropju večstanovanjskega objekta Rapočeva ul.
18, Maribor v izmeri 54,42 m2. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom za nedoločen
čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima
predkupno pravico. Izklicna cena nepremičnine znaša 4,886.580 SIT.
3. garsonjera v I. nadstropju večstanovanjskega objekta Framska ul. 4, Maribor v
izmeri 19,28 m2. Stanovanje je zasedeno z
najemnikom za nedoločen čas z neprofitno
najemnino. Najemnik ima predkupno pravico. Izklicna cena nepremičnine znaša
1,670.640 SIT.
4. nezazidano stavbno zemljišče na
parc. št. 1700 – vrt v izmeri 746 m2, pripisano z k. vl. št. 1458, k.o., Tabor, ki v
naravi predstavlja odprto skladišče. Izklicna cena nepremičnine znaša 8,110.000
SIT.
5. Gorsko turistični center Ribnica na
Pohorju:
– apartma v objektu II., pritličje v izmeri
31,70 m2 za izklicno ceno 3,550.000 SIT.
Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo v prostorih družbe
GIM, d.o.o., Miklošičeva ul. 4, Maribor,
dne 28. 1. 1999 ob 10. uri. Vse informacije dobite na istem naslovu od ponedeljka do četrtka med 9. in 13. uro ter po
telefonu 062/224-251. Na dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom za pridobitev lastninskih pravic na
nepremičninah v Republiki Sloveniji. Interesenti, ki želijo licitirati posamezno nepremičnino iz te objave morajo pred pričetkom javne dražbe vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun GIM,
d.o.o., št. 51800-601-53888. K javni
dražbi lahko pristopijo interesenti, ki predložijo potrdilo o plačilu varščine. Pravne
osebe morajo predložiti še potrdilo o registraciji podjetja in pooblastilo za zastopanje, fizične osebe pa potrdilo o državljans-

tvu. Interesent, ki uspe na javni dražbi, mora v 8 dneh po dražbi skleniti z lastnikom
kupno pogodbo ter plačati preostali del
kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Kupec je dolžan plačati prometni davek,
stroške overitve pogodbe in stroške prepisa. Interesentom, ki ne uspejo na javni
dražbi, se varščina vrne v 3 dneh po opravljeni dražbi.
GIM, d.o.o., Maribor
Št. 63-99
Ob-377
Na podlagi sklepa 6. seje nadzornega
sveta družbe Strojna Maribor, d.d., z dne
28. 9. 1998 razpisujemo
zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje:
1. Turistično stanovanjsko naselje Gajac
pri Novalji na otoku Pagu, Hrvaška – 2 počitniška apartmaja v skupni izmeri 71,26
m2 ,
2. Naselje Miholaščica na otoku Cresu,
Hrvaška – 3 počitniške apartmaje v skupni
izmeri 78,92 m3.
Interesenti morajo ponudbe poslati ali
osebno dostaviti na sedež družbe GIM,
d.o.o., Miklošičeva ul. 4, Maribor, najkasneje do 28. 1. 1999 do 9.30. Vse informacije dobite na istem naslovu od ponedeljka do četrtka med 9. in 13. uro ter po
telefonu 062/224-251.
GIM, d.o.o., Maribor
Ob-342
Stečajni dolžnik LIFT inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, v stečaju, p. p. 5701, Ljubljana,
objavlja
pisno zbiranje ponudb
za odkup terjatev
Predmet zbiranja ponudb je terjatev do
podjetja GIP Pionir, p.o., Novo mesto, v
stečaju, v višini 8,497.339 SIT s pp.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila.
Pisne ponudbe naj ponudniki dostavijo
najpozneje v roku 15 dni po objavi tega
oglasa na naslov stečajnega dolžnika.
Pri izbiri ponudnika bosta odločala ponujena cena in rok plačila. Stečajni upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji terjatve na podlagi prejetih ponudb.
Vse informacije lahko ponudniki dobijo
po telefaksu stečajnega upravitelja št.
061/132-12-25.
Stečajni upravitelj
Brane Gorše
Št. 3/99
Ob-471
Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: INTEREUROPA, d.d., Filiala špedicije Koper 8.
Ob-448
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., preklicuje: obvezno zavarovanje (ZAO 2/97):
101266, 101268 do 101275, 1024771,
1028983, 1023394, 1023399, 1023400,
1032027, 1032997, 1032999, 1033003
do 1033005, 155677, 1032458,
1056681, zelene karte: 1046521 do
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1046540, 1024382, 1024445, 1028219,
1028689 do 1028691, 1029694, premoženjske police (ZAC 4/95): 1004046 do
1004055, 2868, 2869, 2870, stanovanjske police (ZAC 5/95): 1002976 do
1002985, 1032, 1033, avto kasko (ZAK
2/95): 1003206 do 1003214, 712, 461,
462, 355, 356, 1762, 1763, 3211 do
3214, nezgodne police (ZAN 5/95): 1102,
1103, 1651, 1081, pobotnice (ZAV 5/93):
798, 799, 800, 284, 285, 286, 292, 293,
294, 295, 2726, 763 do 767, 798 do
800, 2576 do 2580, 2603 do 2607, 5456
do 5465, skupno 138 polic.
Djordjević Biserka, Ulica dveh cesarjev
104 b, Ljubljana, preklicuje odločbo oobrtnem dovolenju, št. 03/03-313-465/94 z
dne 29. 6. 1994. s-4398
Djordjević Biserka, Ulica dveh cesarjev
104 v, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, opravilna št. 27-1151/94. s-4396
Djotlo Slavko, Planina 8, Črnomelj, preklicuje priglasitveni list, št. 5167730od
16. 9. 1994. g-4115
Ferk Milan, Zg. Gradišče 26, Šentilj, preklicuje priglasitveni list, št. 065-0395/95.
m-26
GLOBUS d.o.o., Ptujska c. 22, Miklavž,
preklicuje original licenco za avtobus MAN
280 SR, reg. MB 50-07J. m-71
Gerjevič Irmina, Cesta na Gradec 3, Mirna, preklicuje priglasitveni list, opr.št. 057
0420/94, izdan 29. 11. 1994. s-4058
Jesih Rizman Melita, Šalek 91, Velenje,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
612-11-2-99 1925914. g-4012
KOMPAS TURIZEM, Pražakova 4, Ljubljana, preklicuje štampiljko štirikotne oblike,
z vsebino: KOMPAS TURIZEM, Turistično
podjetje d.d., Ljubljana, Pražakova 4, št. 9.
g-4104
Kalan Valerija, Ul. Pohorskega bataljona
39, Zgornja Polskava, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 50-1283/96. m-57
Lipovšek Leopold, Stari Log 16, Pragersko, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
50-1417/96. m-52
Lukaček Danijel, Gradišče nad Pijavo
Gorico 178, Škofljica, preklicuje original priglasitveni list, opravilna št. 28-2340/96.
s-4293
Matjan Janko, Cankarjeva 19, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15-0528/94, izdano 1. 1. 1998. s-4033
Milonov Karmen, Levstikova 13, Maribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-4099/95. m-19
Pirnat Antonija, Cesta Dolomitskega
odreda 68 c, Ljubljana, preklicuje odločboo obrtnem dovolenju, št. 28-1899-94
5471014 z dne 30. 12. 1994. s-4381
Radovčič Vesna s.p., Roška c. 44, Kočevje, preklicuje priglasitveni list, opr.št.
16-0172/94, izdan 10. 5. 1994. g-4335
Šuman Rosana, Ptujska c. 18, Lenart,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
21-0501/96. m-40
Unicom Group, Friškovec 6, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 577596,
izdala Zavarovalnica Tilia Ljubljana. s-4060
Zaletelj Vinko, Sevno 20, Novo mesto,
preklicuje
obrtno
dovolenje
št.
012161/0975/00-48/1995, izdano 6. 3.
1995. g-4333
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Zimšek Olga, Starograjska 25, Radeče,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
20-0013/93, izdan 31. 12. 1993, ERO:
5070335, izdal DURS DU Celje, izpostava
Laško. g-4175

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za najem opremljenih poslovnih
prostorov, Vlade Republike Slovenije,
Servisa skupnih služb vlade, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 90 z dne 28. 12.
1998, Ob-9157, se 2. točka popravi in se
pravilno glasi:
2.
Način
izbire
najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Uredništvo

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Angelovski Dejan, Likozarjeva ul. 25,
Kranj, potni list št. AA 707576, izdala UE
Kranj. g-4041
Arko Peter, Gradnikova 2, Bled, potni
list št. BA 065107. s-4287
Arlič Nuša, Pucova 2, Celje, potni list št.
AA 835477, izdala UE Celje. p-4022
Bahar Milan, Arharjeva cesta 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64434. s-4412
Barborić Danica, Trinkova ulica 3, Piran,
maloobmejno prepustnico št. AI 57305, izdala UE Piran. g-4242
Bavcon Karmen, Ul. Ljuba Šercerja 13,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št.
AI 130893, izdala UE Nova Gorica. g-4044
Bavdaž Marko, Med ogradami 46, Solkan, potni list št. AA 469640. g-4302
Bašič Vlasta, Šentilj v Slov. goricah 77,
Šentilj, potni list št. AA 999827, izdala SO
Pesnica, dne 7. 6. 1993. m-70
Beganović Rahman, Koželjeva ulica. 8 A,
Ljubljana, potni list št. BA 721395. s-4141
Belcl Ana, Globoka 57/A, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 0046717. p-4137
Berkopec Luka, Trebinjska 13, Ljubljana, potni list št. AA 111615. s-4315
Bjedov Germ Slavica, Jarnikova 3, Ljubljana, potni list št. AA 303344, izdala UE
Ljubljana. s-4407
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Blaznik Anita, Trg 1/a, Prevalje, potni list
št. BA 137053, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-4148
Bliznac Manda, Nova vs nad Dragonjo
18a, potni list št. AA 155600, izdala UE
Koper. g-4037
Blumauer Robert, Kogojeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 14998. s-4245
Borin Mateja, Letoviška pot 9a, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 21248, izdala UE Koper. s-4166
Borin Mateja, Letoviška pot 9a, Koper,
potni list št. BA 404091, izdala UE Koper.
s-4165
Brenčič Erika, Tomišelj 35 a, Ig, potni
list št. AA 301732. s-4080
Brizani Uka, Jakčeva 11, Ljubljana, potni list št. BA 877113. s-4143
Cimermančič Anton, Ul. Ivana Roba 66,
Novo mesto, potni list št. AA 954717, izdala UE Novo mesto. g-4036
Čufer Mirko, Kalinškova ulica 10, Kranj,
potni list št. AA 345770. s-4418
Čufer Simona, Kalinškova ulica 10,
Kranj, potni list št. BA 127577. s-4419
Devetak Iva, Ul. Pinka Tomažiča 31,
Nova Gorica, potni list št. AA 638757, izdala
UE Nova Gorica. p-6001
Dimec Mojca, Testenova ul. 13, Mengeš, potni list št. AA 816501, izdala UE
Domžale. s-4328
Dobnik Ana Marija, Ljubljanska 7/b, Maribor, osebno izkaznico št. 69913. p-4029
Drakulić Zoran, V. Vodopivca 72, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
30761, izdala UE Nova Gorica. g-4402
Elezovič Ana, Kovinarska c. 9/č, Kamnik, potni list št. AA 883734. g-4305
Gabrenja Igor, Babno polje 20, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico št. 104424. s-4171
Gavrilović Zlatko, Preglov trg 6, Ljubljana, potni list št. BA 770957, izdala UE Ljubljana. s-4224
Gašperlin Borut, Jezerska cesta 114 B,
Kranj, potni list št. AA 705214. s-4153
Grabnar Tadeja, Radohova vas 8, Šentvid pri Stični, potni list št. BA 458333, izdala UE Grosuplje. s-4049
Grlj Franci, Knafljev trg 3, Ribnica, potni
list št. BA 549745. s-4230
Grča Boštjan, Ul. svobode 32, Piran,
potni list št. BA 231796, izdala UE Piran.
g-4040
Hasić Sanija, Ob sotočju 10, Ljubljana,
potni list št. AA 598093. s-4363
Herman Uroš, Levstikova 9, Žalec, potni
list št. BA 281275, izdala UE Žalec. s-4425
Intihar Mojca, Iška vas 12, Ig, potni list
št. BA 333094. s-4221
Jamaković Enver, Bilečanska 5, Ljubljana, potni list št. BA 637655. s-4414
Jančar Bojana, Celovška 108, Ljubljana, potni list št. AA 460253, izdala UE Ljubljana. s-4164
Japelj Stanislav, Lepodvorska 2, Ljubljana, potni list št. AA 599719. s-4326
Jeršič Jožef, Loke 8, Leskovec pri
Krškem, potni list št. AA 67822, izdala UE
Krško. p-4023
Jovič Bojan, Ul. Minke Bobnar 2, Ljubljana, potni list št. BA 707400, izdala UE
Ljubljana. s-4392

Jovič Mika, Ul. Minke Bobnar 2, Ljubljana, potni list št. BA 770018, izdala UELjubljana. s-4393
Jovič Snežana, Ul. Minke Bobnar 2,
Ljubljana, potni list št. BA 708309, izdalaUE Ljubljana. s-4390
Jovič Stojan, Ul. Minke Bobnar 2, Ljubljana, potni list št. AA 301369, izdala UE
Ljubljana. s-4389
Kahne Zdenka, Dom in vrt 21 a, Trbovlje, potni list št. AA 46982. s-4416
Kajdić Marina, Podlipoglav 40, Dobrunje, potni list št. AA 932483, izdala UE Ljubljana. s-4069
Kajdičć Ismet, Podlipoglav 40, Dobrunje, potni list št. AA 932479, izdala UE Ljubljana. s-4068
Kardum-Rukavina Monika, Bernekarjeva
8, Ljubljana, potni list št. AA 275222, izdala
UE Ljubljana. s-4398
Kirbiš Marjan, Markovci 13, Markovci,
potni list št. BA 203177. g-4303
Klanc Nik Rok, Štihova 12, Ljubljana,
potni list št. AA 10730, izdala UE Ljubljana.
s-4387
Kobal Ema, Blejska 5, Lesce, osebno
izkaznico št. 74102. g-4232
Kolar Maja, Preški vrh 22, Ravne, potni
list št. BA 672268, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-4018
Koloh Jožef, Ruperče 51, Pernica, potni list št. AA 724696, izdala UE Maribor.
p-4024
Končan Peter, Ljubljanska 16, Škofja Loka, potni list št. BA 833461. g-4300
Koren Nedjan, Šmarje 126, Koper, maloobmejno prepustnico št. AI 31046, izdala
UE Koper. g-4045
Korene Marija, Ulica Bratov Komelj 44,
Ljubljana, potni list št. BA 680346. s-4090
Kosović Simon, Opekarniška 10b, Celje, osebno izkaznico, št. 5249. p-4123
Kotnik Bernarda, Ločica ob Savinji 65
E, Žalec, potni list št. AA 046324. p-4142
Kočka Petar, Mostec št. 10, Dobova,
potni list št. AA 256389, izdala UE Brežice.
p-4155
Krajnc Helena, Na Dorcu 23, Brestanica, potni list št. BA 488814. p-4005
Krajnc Matjaž, Na Dorcu 23, Brestanica, potni list št. BA 488815. p-4006
Krašovec Stanko, Ulica Bratov Vošnjakov 6, Celje, potni list št. BA 602599.
s-4197
Krieg Ema, Smetanova 48, Maribor, potni list št. BA 603502, izdala UE Maribor.
p-4156
Krivec Ema, Šerkova 11, Ljubljana, potni list št. BA 731214, izdala UE Ljubljana.
s-4213
Krošlin Boris, Strniševa 19, Ljubljana,
potni list št. AA 713830. s4423
Krošlin Jarmila, Strniševa 19, Ljubljana,
potni list št. AA 713828. s-4424
Krčo Dragan, Zg. Nova vas 24, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 858270.
p-4140
Krčo Marko, Zg. Nova vas 24, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 652354.
p-4141
Kurat Žiga, Fabianijeva 31, Ljubljana,
potni list št. BA 658657. s-4239

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Lah Marica, Cesta Cirila Kosmača 15,
Ljubljana, potni list št. AA 712845. s-4101
Leban Nevenka, Pod brezami 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 145093. s-4422
Marušić Martin, Tomšičeva ul. 17, Piran, osebno izkaznico št. 79998. s-4371
Mavrič Slavica, Hum 62 B, Kojsko, potni
list št. AA 842347. g-4301
Medved Nejc, Radohova vas 8, Šentvid
pri Stični, potni list št. BA 554442, izdala
UE Grosuplje. s-4050
Mehle Berta, Lorgerjeva 5, Maribor,
osebno izkaznico št. 46308. p-4144
Milojević Dejan, Rodetova 5, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 31872. s-4295
Muhovič Sadika, Pot na Rakovo Jelšo
361, Ljubljana, potni list št. BA 860783.
s-4201
Murati Ismail, Stari trg 2, Ljubljana, potni
list št. BA 592136. s-4076
Nahić Husnija, Makucova 24, Ljubljana,
potni list št. AA 976420. s-4008
Najžar Denis, Zadobrova 45/b, Škofja
vas, potni list št. BA 660909, izdala UE
Celje. p-4153
Nazif Mašić, Ribnik 14, Trbovlje, potni
list št. BA 98105, izdala UE Trbovlje.
s-4208
Novak Andrej, Lendavska 59, Murska
Sobota, potni list št. AA 420703, izdala UE
Murska Sobota. p-4033
Nuhanović Elizabeta, V dolini 22, Ljubljana, potni list št. AA 318923. s-4070
Pahor Dana, Celovška 145 a, Ljubljana,
potni list št. AA 878834. s-4321
Pavlovski Sanela, Pečetova 6/a, Maribor, osebno izkaznico št. 34447. p-4114
Pelan Evstahija, Viška 1, Domžale, osebno izkaznico št. 50462. s-4105
Perme Branko, Tomšičeva ul. 14, Lendava, potni list št. BA 234843, izdala UE
Lendava. p-4019
Petan Marija, Ig 276, Ig, osebno izkaznico št. 125785. s-4035
Petrič Alojz, Šmartinska 254/A, Ljubljana, potni list št. AA 818119, izdala UE Ljubljana. p-4149
Petrič Peter, Šmartinska c. 254/a, Ljubljana, potni list št. BA 844283, izdala UE
Ljubljana. p-4151
Petrič Stanislava, Miklošičeva 26, Ljubljana, potni list št. BA 135972, izdala UE
Ljubljana. p-4150
Pečnik Branko, Gerečja vas 112, Hajdina, potni list št. BA 393318, izdala UE Ptuj.
s-4039
Pintarić Ivica, Na Dobravi 30, Miklavž na
Dravskem pol, osebno izkaznico št.
131147. p-4157
Podbregar Marija, Ločica ob Savinji 65
c, Žalec, potni list št. AA 150320. p-4143
Podlesek Cvetka, Štrekljeva 60, Maribor, osebno izkaznico št. 30715. p-4025
Podlesnik Alojzij, Cesta 9. avgusta 8/D,
Zagorje, potni list št. AA 690134. s-4016
Podrekar Marija, Begunjska cesta 47,
Bistrica pri Tržiču, potni list št. AA 891421.
p-4139
Popek Janko, Pristova 22, Celje, potni
list št. AA410246. p-4125
Popek Jožica, Pristova 22, Celje, potni
list št. BA 539515. p-4124

Potočar Marija, Ul. bratov Učakar 38,
Ljubljana, potni list št. BA 218872, izdala
UE Ljubljana. s-4168
Predin Dragica, Prušnikova ul. 26, Maribor, potni list št. AA 547550, izdala UE
Maribor. p-4110
Pucer Avgust, Puče 20/a, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 4961, izdala UE
Koper. g-4314
Rajhard Janez, Cankajeva 48, Radovljica, potni list št. BA 774870. s-4244
Rajter Renata, Plintovec 21 a, Zgornja
Kungota, potni list št. BA 518348. m-34
Razboršek Jožef, Ul. A. Rabiča 22, Mojstrana, potni list št. BA 727368. s-4206
Sandrin Slavica, Žibertova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 9205. s-4038
Sever Štefanija, Mala čolnarska 14, Ljubljana, potni list št. AA 91788. s-4380
Sirk Anton, Ljubljnska c. 54, Celje, potni
list št. AA 277621. p-4002
Softić Jasminka, Stegne 18a, Ljubljana,
potni list št. AA 601050, izdala UE Ljubljana. s-4226
Srt Manuel, Vokačeva ul. 12, Maribor,
potni list št. BA 703881. p-4116
Strah Marija, Lehen na Pohorju 58, Podvelka, potni list št. AA 480384, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-4119
Šerbinek Olga, Zgornja Kungota 39,
Zgornja Kungota, potni list št. AA 498608.
m-14
Škrijelj Amir, Črna pri Kamniku 15, Kamnik, potni list št. AA 480520, izdala UE Kamnik. s-4325
Škrlj Mitja, Cankarjeva ul. 76, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
140138, izdala UE Nova Gorica. g-4149
Škufca Vinko, Dolnje Podpoljane 9, Ortnek, osebno izkaznico, št. 89255. s-4082
Švarc Franc, Kopališka 7, Škofja Loka,
preklic potnega lista objavljen v UL RS, št.
61/98. s-4235
Tirš Majda, Črešnjevci 227, Gornja Radgona, potni list št. AA 494293. m-22
Todorić Mara, Beljaška 4, Ljubljana, potni list št. BA 89422. s-4084
Tomičič David, Zg. Škofije 72, Škofije,
potni list št. BA 670235. g-4145
Tomović Milorad, Gimnazijska cesta
15/b, Trbovlje, potni list št. BA 716719,
izdala UE Trbovlje. s-4210
Toplak Suzana, Maistrova 1, Ptuj, potni
list št. BA 260377. p-4121
Topolovec Mladen, Ulica Bratov Učakar
58, Ljubljana, potni list št. BA 314286.
s-4089
Vaupotič Danilo, Pušenci št. 4, Ormož,
potni list št. AA 323752, izdala UE Ormož.
g-4043
Vodišek David, Škale 36a, Velenje, potni list št. BA 689619, izdala UE Velenje.
p-4145
Vodopivc Petra, Ljubljanska 74/a, Celje, potni list št. BA 439220, izdala UE Celje. p-4031
Vogrin Ivan, Gubčeva 6, Lenart, potni list
št. BA 780898. g-4306
Vončina Marija, Ul. Toma Zupana 2, Naklo, osebno izkaznico, št. 103576. g-4308
Vovk Martina, Stranska pot 9, Ljubljana,
potni list št. BA 589399. s-4081
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Vranješ Mladenko, Ul. Franca Rozmana-Staneta 1, Kranj, potni list št. AA
800605, izdala UE Kranj. p-4131
Zupanc Bojan, Vrtna pot 9, Voglje, Šenčur, potni list št. AA 115157. s-4135
Županek Bernarda, Viška 49/B, Ljubljana, potni list št. AA 536785. s-4137

Druge listine
Alibegović Zlatko, Ulica Dolenjskega
odreda 15, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15546, izdala UE Grosuplje. s-4099
Andrejek Bojan, Opekarska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105904,
izdano 1. 9. 1995 pri UE Maribor. m-51
Artič Marjan, Šolska 13, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3335. g-4114
Avsec Lidija, Ulica borcev za severno
mejo 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta 1975, na ime Jezeršek Lidija. s-4095
Avšič Primož, Koseška cesta 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1986. s-4054
Ačimović Zlatan, Kekčeva ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
320602, št. reg. 34930. s-4138
Bahar Milan, Arharjeva cesta 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
145509, št. reg. 121845. s-4411
Bajec Anica, Bezenškova ul. 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410954, reg. št. 143009, izdala UE Ljubljana. s-4324
Banjac Dušan, Nanoška ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1264796, št. reg. 197668. s-4094
Bačar Marko, Ul. Slavka Gruma 5, Novo
mesto, letno spričevalo 2. in 3. letnika ter
zaključnega izpita Centra strokovnih šol
Ljubljana, Poklicna avtomehaniška šola-smer avtoelektrikar, izdana leta 1979 in
1980. g-4186
Bedenik Silvester, Ranče 17, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 68387.
m-36
Bek Branko, Dvorakova ul. 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ, izdano leta 1996 v Mariboru. m-61
Berischa Gjeladin, Stara cesta 15, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109301. m-9
Bertok Vlasta, C. borcev 15, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7447, izdala
UE Koper. g-4019
Bezek Viktor, Knezova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
168732, št. reg. 10498. s-4288
Blažič Adrijana, Volaričeva 22, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11139,
izdala UE Postojna. p-4015
Blaganje Tjaša, Zelena pot 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23425.
s-4088
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Blatnik Tilka, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. s-4331
Božič Tilen, Beblerjeva 8, Idrija, indeks
pedagoške fakultete št. 61145939. m-41
Božič Zvonimir, Viška cesta 69, Ljubljana, diplomo za poslovodje trgovine , izdano
leta 1997, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. s-4053
Bolčina Marko, Trubarjeva c. 28, Ljubljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdala GZS Združenje trgovine 5. 4. 1995. s-4241
Bonifacio Patrick, Galilejeva 10, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Piran. g-4271
Borzatta Vesna, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141082, št. reg. 47650, izdala UE Kranj.
s-4222
Bozovičar Mateja, Stara Vrhnika 96 a,
Vrhnika, indeks Pedagoške Fakultete v Ljubljani, št. 01098299. s-4093
Boštnik Milan, Stari trg 273, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo ŠAKC Maribor,
letnik 1981. m-21
Bratoš Darjo, Meljska c. 40/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 26101,
izdala SO Maribor 23. 3. 1995. m-75
Brdarič Stojan, Šalara 33a, Koper, vozniško dovoljenje, št. 16755. g-4369
Brežnjak Andrej, Kočevska cesta 1,
Škofljica, delovno knjižico. s-4192
Bregar Mihael, Lobodova 15, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068696,
št. reg. 30733, izdala UE Domžale. s-4309
Brečko Friderik, Čopova 9, Celje, delovno knjižico, št. 644186, izdala UE Celje.
g-4334
Brodnik Anica, Brodarjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076814, št. reg. 210853. s-4385
Brus Andrejka, Povšetova ulica 36, Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdana leta 1985. s-4096
Butalič Pavel, Jezerska 74b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 601021,
reg. št. 11024, izdala UE Kranj. g-4233
Casar Milan, Rakičan, Cankarjeva 34,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
31797. g-4116
Cedilnik Tadej, Bukovica pri Vodicah 31,
Vodice, indeks, št. 30010104, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
s-4046
Celin Ivana, Goriška 19 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109045.
m-6
Cerar Anton, Slovenska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
15189. m-16
Cerar Lea, Dole pri Kraščah 59, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1146840, št. reg. 31816, izdala UE Domžale. s-4240
Cvetković Biserka, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731987, št. reg. 145553. s-4237
Čargo Izidor, Banjšice 11, Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-4352

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Čater Špela, Vošnjakova 8, Celje, zaključno spričevalo. g-4351
Čavlović Vinko, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, zavarovalno polico, št. 600090,izdala Zavarovalnica Tilia, izdana na ime Anžič Jože Beblerjev trg 12 Ljubljana. s-4307
Čavčić Nikola, Podbočje 47, Podbočje,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole - smer natakar, izdano leta 1974. s-4140
Čebron Danaja, Istrski odred 4, Izola,
preklic indeksa, objavljen v UL RS, št.
62/98. s-4062
Čebulj Rudi, J. Gabrovška 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1032853, reg. št. 45316, izdala UE Kranj.
g-4176
Černe Robert, Prvomajska cesta 19,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH,št. 29650, izdala Občina Novo mesto. g-4270
Černe Zvezda, Janševa 6, Maribor, indeks št. 01059584, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. m-76
Česen Marko, Ševlje 35, Selca, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1979. s-4059
Čop Andreja Anita, Britof 132, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146727, reg. št. 40242, izdala UE Kranj.
g-4278
Črnič Jurij, Semiška 4 a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8565, izdala
UE Črnomelj. p-4129
Črnjavič Tamara, Pršetinci 44, Sv. Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9194, izdala UE Ormož. g-4360
Črnko Zvonimir Rado, Limbuška 44, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
20679. m-8
Čufer Simona, Kalinškova ulica 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S806168, št. reg. 34465, izdala UE Kranj.
s-4420
Čufer Tomaž, Nemški Rovt 26, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje. g-4112
Čuček Jelica, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1243809, št. reg. 211022. s-4155
Dežman Maruška, Lahovče 92, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115798, reg. št. 47044. g-4021
Debeljak Matej, Vodnikov trg 9, Piran,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-4260
Dedič Marlena, Tomšičeva 1c, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10407. g-4362
Dimec Andrej, Ul. Moše Pijade 1, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8251, izdala UE Gornja Radgona. g-4342
Dinčič Čedomir, Cerej 6, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat.B, št. 41017. g-4110
Djordjević Biserka, Ulica dveh cesarjev
104 b, Ljubljana, diplomo Višje šole za
zdravstvene delavce v Ljubljani, izdano leta
1968. s-4394
Dobaja Vojko, Pesniški dvor 21, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 2661, izdano 1. 10. 1992 v Pesnici. m-62
Dolgan Andrej, Tomažičeva 44, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13794.
s-4405

Dremelj Mateja, Černivčeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1983. s-4252
Drinovec Matej, Strahinj 38, Naklo, Alpetourovo vozovnico, št. 928791, izdana
4. 8. 1998. g-4184
Drobnič Boštjan, Na Kresu 15, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18800, izdala UE Škofja Loka. s-4400
Družina Gregor, Prušnikova ulica 4, Maribor, indeks EPF, št. 81503803. m-39
Družovec Ernest, Knafelčeva 28, Maribor, certifikat, št. 006987 za prevoz nevarnih snovi, izdano leta 1995 pri MNZ. m-24
Đurović Igor, Clevelandska 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1075831, št. reg. 143581. s-4151
Emeršič Aleksander, Gortanov trg 1, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21817,
izdala UE Koper. g-4279
Ernst Zlatka, Rašiška 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, izdala Visoka upravna šola. s-4077
Fabjan Martin, Volčja Draga 98/a, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
33406, izdala UE Nova Gorica. g-4158
Fabjančič Stanislav, Ul. 11. novembra
13, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13057. p-4008
Faganel Tatjana, XXX divizije 13 a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-4121
Fajdiga Leon, Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 939511, izdala UE Ilirska Bistrica.
g-4273
Fajfar Alenka, Nad gomilo 1, Maribor,
indeks št. 61146576, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-45
Fejzić Simon, Vodenska cesta 45, Trbovlje, delovno knjižico. s-4246
Fidani Alma, Delavska 6, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ France Prešeren, zašolsko leto 1994/95. m-47
Figek Mitja, Sp. Brežnica 15, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17975.
g-4026
Forstnerič Nina, Celovška cesta 50,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33442. s-4144
Frančeškin Branko, Ul. Gradnikove brigade 47, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-4367
Fresl Matija, Jesenice 18, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15739, izdala UE Brežice. p-4147
Fridrih Sabina, Tavčarjeva 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11422. g-4126
Fujs Marta, Sveti Jurij 13/b, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, ŠT. 9907. g-4268
Gaurić Zoran, Markovičeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 674114.
m-13
Gašperlin Borut, Jezerska cesta 114 B,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287301, št. reg. 35633, izdala UE Kranj.
s-4154
Giuliano Angelini, Pobeška c. 2, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 6252. g-4025
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Glavač Janez, Zaloška cesta 78 A, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gostinske poklicne šole v
Radencih, izdana leta1982. s-4289
Gobec Anton, Škvarčeva 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17249,
izdala UE Celje. p-4112
Gobec Darinka, Škvarčeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40588,
izdala UE Celje. p-4111
Gojčič Ivanka, Trniče 13, Starše, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spričevalo
Gostinske šole v Mariboru. m-72
Gole Mira, Pekel 14, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 564435, reg.
št. 1331, izdala UE Trebnje. g-4267
Golob Janko, Dornava 105/b, Dornava,
delovno knjižico, reg. št. 54336, izdala UE
Ptuj. g-4353
Golob Silvo, Sotensko pri Šmarju 9,
Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16642, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-4154
Gorišek Andrej, Trojane 31, Trojane, dijaško mesečno vozovnico, št. 14212.
s-4211
Grabnar Ciril, C. M. Tita 92, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE
Jesenice. g-4337
Grabnar Tadeja, Radohova vas 8, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Grosuplje. s-4048
Grbac Angel, Krkavče 125, Šmarje, delovno knjižico. g-4109
Gregorčič Monika, Smrekarjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353232, reg. št. 146023, izdala UE
Ljubljana. s-4052
Grkman Metod, Remicova pot 7, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1229426. s-4152
Grobiša Tomaž, Sočebranova 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-4264
Hadžiselimović Miralem, Zg. Voličina 74
a, Voličina, vozniško dovoljenje, kat.BCGH,
št. 9467. m-25
Hančič Karmen, Sallaumines 4/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, izdala UE Trbovlje.
g-4276
Heberle Žiga, Ulica ob gozdu 9, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 1077.
s-4067
Hiršenfelder Anton, Stara Loka 152,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2643, izdala UE Škofja Loka. g-4178
Horvat Jože, Žitna 19, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 25227, izdala UE
Murska Sobota. p-4028
Hozjan Martin, Erazmova 29, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 598, izdala UE Postojna. p-4148
Hočevar Lena, C. na Kremenco 12, Postojna, vozniško dovoljenje št. 12341, izdala UE Postojna. g-4347
Hočevar Tadeja, Stritarjeva 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37058. g-4349
Ibralić Merise, Kolodvorska 17, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15644. g-4344
Ilič Tanja, Ulica danila Bučarja 8, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 41490,

ser. št. 0382473, izdala UE Novo mesto.
g-4125
Intihar Mojca, Iška vas 12, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 731440, št.
reg. 155290. s-4220
Ivančič Uroš, F. Marušiča 3, Izola, delovno knjižico. g-4108
Jakob Silvo, Tomšičeva 19, Rakičan,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
31745. g-4364
Jamnik Jerneja, Blejska dobrava 88,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje.
g-4259
Jan Ivan, Dolenja Trebuša 52, Slap ob
Idrijci, delovno knjižico, izdala UE Tolmin.
g-4254
Janžekovič Janez, Prerad 39a, Polenšak, potrdilo o znanju CPP, št. 313, izdanov Ptuju. g-4179
Javernik Jože, Devina 44, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,št.
16425. g-4265
Jačimović Mičo, Renče 5, Renče, vozniško dovoljenje. g-4119
Jelenc Slavko, Jesenje 28, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403528, izdala UE Litija. s-4117
Jemec Jernej, Koširjeva ulica 1, Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektroniko in
naravoslovje-Gimnazija Šentvid, izdana leta
1991. s-4051
Jerebic Sabina, Potv dolino 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165336, št. reg. 201902. s-4198
Jernejc Janez, Ulica aktivistov 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687860, št. reg. 6135. s-4030
Jezernik Aleksander, Vrunčeva 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37477. p-4003
Juričev Marino, Oljčna pot 6, Koper, vozniško dovoljenje, št. 1559. g-4280
Kacjan Karmen, Loka 52, Starše, spričevalo 8. razreda OŠ Starše, za šolsko leto
1992/93. m-56
Kadunc Mihael, Triglavska cesta 13 a,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8349/98. s-4092
Kalabić Izudin, Rujnica, Bosna in Hercegovina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106133, št. reg. 212329. s-4277
Kastelic Robert, Okrogarjeva 5, Celje,
spričevalo, šolsko leto 81/82. g-4332
Kavšek Anica, Senožeti 8, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Vzgojiteljske šole, izdano v Ljubljani, 24. 6. 1972
na ime Kovač Anica. s-4204
Kavčič Iztok, Ul. Staneta Žagarja 7a, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 7301, izdala UE Radovljica. s-4304
Kazič Arlen, Cesta v Šmartno 35, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Nove Jarše,
izdano leta 1998. s-4376
Kenda Igor, Globoko 10, Makole, vozniško dovoljenje. p-4113
Klarič Roman, Velike Lašče 140, Velike
Lašče, dijaško mesečno vozovnico, št.
3349. s-4236
Kleindienst-Premk Rosana, Slovenska
cesta 5, Mengeš, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 1052627, reg. št. 25807,
izdala UE Domžale. s-4156
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Klevže Ivo, Ahacljeva 12 a, Maribor, delovno knjižico, št. 8164. m-37
Kmetič Valentin, Kmetičeva 8, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1052526,
reg. št. 25544, izdala UE Domžale. s-4057
Knez Ivanka, Mali vrh 22 b, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6568,izdala UE Brežice. p-4013
Koželj Matjaž, Trubarjeva cesta 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127762, št. reg. 106830. s-4379
Kobal Boštjan, Višnje 20 A, Col, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Lesarske šole, št. 85/98. g-4007
Kobale Janja, Ul. Kozjanskega odr. 1,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14875, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-4021
Kobe Aleš, Kajuhova 2, Črnomelj, potrdilo o končanem šolanju Srednje strojne
šole Trbovlje, letnik 1991. g-4020
Koca Sandi, Lucova 31, Gornji Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 37017. g-4180
Kocjan Martin, Loka pri Zidanem mostu
2, Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10611. p-4132
Kokalj Rafko, Podgora pri Dolskem 22,
Dol pri Ljubljani, delovno knjižico. s-4072
Kokol Henrik, Gostinca 18/a, Podsreda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10834, izdala UE Šentjur. p-4117
Kokol Jožef, Lasigovci 18, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35719,
izdala UE Ptuj. g-4355
Kokot Branko, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, spričevalo - 200 urni tečaj za voznika inštruktorja B kategorije, izdala Avtošola na Ježici, leta 1984. s-4160
Kokovnik Edvard, Groharjeva 6, Kamnik, preklic indeksa, objavljen v UL RS, št.
87/98. s-4317
Kolar Mihael, Sp. Polskava 253, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4360. g-4127
Kolarič Muris, Obala 120, Portorož, vpisni list za čoln, št. 01/03-290/96, izdan
24. 5. 1996 - PI-3207. g-4359
Komac Tina, Obala 118, Lucija, Portorož, delovno knjižico. g-4006
Kopasič Mladen, Polje c. VI/28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35881.
s-4408
Kopše Tonček, Zgornje Gameljne 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 689578, reg. št. 189672, izdala UE
Ljubljana. s-4027
Koren Dubravka Por-Plakolm, Ul. Jelenčevih 2, Pekre, delovno knjižico št. 44122,
izdana leta 1981. m-60
Koritnik Jože, Šolska cesta št. 5, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, izdana za šolska leta 1981/82 in 1982/83.
s-4157
Korunič Jožica, Apače 120, Apače, zavarovalno polico, št. 559255. g-4123
Kos Sonja, Švabičeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566730, št. reg. 171252. s-4102
Kotar Marija, Radanja vas 9, Šentvid pri
Stični, spričevalo 8 razreda OŠ, izdano na
ime Medved Marija. g-4111
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Kovač Vincenc, Šalek 93, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26150, izdala UE Velenje. p-4136
Kovačević Armin, Trebinjska 10, Ljubljana, študentsko izkaznico št. 26015451, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
s-4004
Kozin Janez, Kot 9, Ig, delovno knjižico.
s-4029
Kralj Mojca, Kardeljeva 62, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92772.
m-18
Kraljič Irena, Fabianijeva ulica 19, Ljubljana,maturitetno spričevalo Srednje medicinske šole-pediatrična smer, izdano leta
1975, št. 784. s-4215
Kranjc Alojz, Polje 19, Zagorje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1081032. p-4010
Kranjec Barbara, Celovška cesta 189,
Ljubljana, delovno knjižico. s-4286
Kristan Julijana, Pretnerjeva 2, Postojna, spričevalo iz leta 1990 - program specializacija iz socialnega dela v zdravstvu,
izdala Visoka šola za socialno delo v Ljubljani. g-4190
Krope Natalija, Ruška c. 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77868,
izdano 30. 6. 1994 pri UE Maribor. m-74
Krošlin Boris, Strniševa cesta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,št.
S 688739, št. reg. 189706. s-4427
Krošlin Jarmila, Strniševa ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688738, št. reg. 54786. s-4426
Kuhar Hogo, Jocova 11, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 23133. m-12
Kukec Ivan Herbert, Litijska 50a, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 10608.
s-4085
Kuzele Anton, Spodnje Pirniče 19/b,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 594991, reg. št. 67117, izdala UE
Ljubljana. s-4247
Kušar Gorazd, Erjavčeva ulica 4, Dob,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, smer mehanik, izdano leta 1991. s-4128
Laharnar Mojca, Prešernova cesta 7,
Ljubljana, spričevalo 1.2.3.letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske šole v
Ljubljani. s-4243
Lakovšek Bojana, Troblje 24/s, Slovenj
Gradec, spričevalo SŠ Slovenj Gradec-šola
za prodajalce, šolsko leto 1987/88.
g-4343
Lapi Gorazd, Ob plantaži 20, Pekre, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3380. m-35
Lapi Vekoslav, Frankopanova 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
22380. m-1
Laporšek Peter, Petrovičeva 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
73918. m-38
Larisi Maja, Mevkuž 23, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22054.
g-4024
Laznik Edvard, Šolska 16, Slovenske
Konjice, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja, št. 011482, izdano 3. 3. 1998.
g-4255
Leban Danilo, Petronijeva 3, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 16392. g-4130
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Lelejak Roman, Cafova ul. 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 82033,
izdano 3. 7. 1992 pri SO Maribor. m-73
Lenaz Enrico, Rim, Italija, potrdilo o
opravljenem izpitu iz slovenskega jezika, izdala Filozofska fakulteta 15. 7. 1995.
s-4284
Leskovar Đurđa, Zavrč, Zavrč, diplomo
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdana
leta 1982. s-4283
Leskošek Marko, Jenkova 39, Velenje,
spričevalo 3. letnika Poklicne šole rudarstva. p-4134
Levičnik Albin, Cvetlična pot 6a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1138942, reg. št. 76018, izdala UE Ljubljana. s-4282
Ljubišič Andreja, Poklukarjeva ulica 9 g,
Ljubljana, diplomo Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdana leta 1988, na ime Zrimec Andreja. s-4106
Logar Damjan, Jakčeva 34, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22087.
s-4200
Logar Marijan, Roška cesta 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S812092, reg. št. 66965, izdala UE Ljubljana. s-4399
Lončar Andrej, Škerjančeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št. S
841472, reg. št. 152950, izdala UE Ljubljana. s-4169
Lončarić Matjaž, Celjska 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 93831.
m-11
Lorbek Maksimiljan, Zgornja Voličina 94,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 705, velja od 6. 5. 1994 do 20. 10.
2002. m-44
Lorenci Albin, Vizoviškova 10, Maribor,
delovno knjižico, št. 15760. m-31
Majcen Špela, Ipavčeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38660.
s-4064
Majdič Brigita, Pot na Fužine 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844971, št. reg. 71187. s-4403
Makarič Vujadin, Jaka Platiša 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639537, reg. št. 36100, izdala UE Kranj.
g-4014
Makarov Vesna, Trg svobode 31, Tržič,
dijaško mesečno vozovnico. g-4338
Makoter Jernej, Tesarska ulica 3 B, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
10461. s-4075
Malek Saša, Ulica bratov Greifov 6, Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št.
29442. s-4384
Marinko Nada, Cesta na Roglo 21, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7542. p-4135
Marn Janez, Novo Polje cesta V 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136680, št. reg. 216258. s-4083
Marn Mateja, Resljeva cesta 28, Ljubljana, delovno knjižico. s-4159
Marolt Stanka, Škrlovica 5, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S294093, št. reg. 188213. s-4275
Martinovič Štefka, Česnikova 20, Ljubljana, delovno knjižico. s-4078

Marušić Martin, Tomšičeva ul. 17, Piran, študentsko izkaznico, št. 30010360,
izdala FKKT. s-4372
Matjašec Vesna, Ulica 28. maja 75, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 09980808,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
s-4163
Mašić Ekrema, Trebinjska ulica 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno-administrativne šole. s-4056
Mežan Sonja, Medvedova cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732697, reg. št. 64772, izdala UE
Ljubljana. s-4147
Mežek Marjana, Pod skalco 10, Tržič,
vozno karto za relacijo Bistrica-Kranj, izdal
Integral. g-4188
Mežek Marjana, Pod skalco 10, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št 9902.
s-4219
Medvešek Štefanija, Farčnikova kolonija
7, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5407692, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-4115
Meleshchenko Eugenij, Tugomerjeva 8,
Ljubljana, preklic vozniškega dovolenja, objavljen v UL RS, št. 77/98. s-4318
Merčnik Karmen, Goriška 1 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89376.
m-29
Mezeg Janez, Polje cesta VI 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
513313, št. reg. 138463. s-4417
Miljevič Špela, Kozlovičeva 25, Koper,
obvestilo o uspehu pri maturi. g-4336
Milojević Dejan, Rodetova 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17888,
izdala UE Grosuplje. s-4294
Mininčič Metka, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-4118
Mitić Slobodan, Vrstna ulica 37, Notranje Gorice, zavarovalno polico št. 0200074,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-4196
Mrak Aljoša, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584727, reg. št. 43323, izdala UE Ljubljana. s-4031
Mraz Renata, Šuštarjeva kol. 2, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5940,
izdala UE Trbovlje. g-4350
Musa Boštjan, Sončno nab. 10, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8454,
izdala UE Izola. g-4368
Nagode Žarko, Gradišče 21, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9373,izdala UE Vrhnika. s-4229
Nahtigal Marija, Likozarjeva 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC za blagovni promet v Kranju, izdano 26. 6. 1979.
g-4262
Neubauer Robert, Podplešivica 22, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1190187, št. reg. 219508.
s-4310
Njeguš Zoran, Florjanska 72, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5985.
p-4020
Novak Dušan, Lovrenc na Dravskem polju 43, Lovrenc na Dravskem pol, delovno
knjižico, reg. št. 52678, izdala UE Ptuj.
g-4055
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Novak Igor, Sp. Škofije 125/I, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 28621.
g-4129
Novak Vanja, Puciharjeva ulica 31, Škofljica, zavarovalno polico, št. 566329, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-4250
Novaković Milorad, Pongrac 20, Griže,
delovno knjižico. p-4130
Novkovič Tamara, Miklavška 9, Maribor,
indeks št. 81414134, izdala VEKŠ Maribor. m-54
Okleščen Foršček Slavka, Praproče 7,
Straža, spričevalo o končani OŠ Vavta vas,
št. 1061/75. g-4022
Omeragič Refik, Rajnovac, Velika Kladuša, diplomo SŠTS Šiška, izdana leta
1991. s-4404
Orel Marija, Hum na Sutli, Hrvaška, zaključno spričevalo Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1982. s-4377
Osterman Tomaž, Ulica Bratov Učakar
60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1049799, št. reg. 187824.
s-4311
Palatin Nataša, Štefana Kovača 7, Murska Sobota, spričevalo, št. I ZT/645. g-4340
Papotnik Jure, Lackova 219, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 94941.
m-33
Paušer Ivan, Hoternaže 65, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 809827,
reg. št. 44757, izdala UE Kranj. g-4261
Pavlič Božidar, Žigrski vrh 5, Sevnica,
delovno knjižico, št. 2975. p-4012
Pec Simona, Cesta na Roglo 17b, Zreče, delovno knjižico. p-4018
Penko Matej, Kolodvorska 20a, Pivka,
potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju, izdal Glasbeni atelje Tartini, št. dok. 0021,
izdano 27. 5. 1998. g-4193
Pernek Tina, Novo Polje, C. I/28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37063. s-4401
Pernuš Renata, Gregorčičeva 5, Bled,
zavarovalno polico za življensko zavarovanje, št. 41401000928. g-4348
Petan Marija, Ig 276, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 9260553, reg. št.
178200, izdala UE Ljubljana. s-4034
Petek Milena, Šišenska cesta 29, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SDJŠ Boris Ziherl Škofja Loka, izdano leta 1992. s-4227
Petrina Stanko, Žlebe 2c, Medvode, odločbo Mestne uprave za inšpekcijske službe - Tržni inšpektorat Ljubljana z dne 13. 5.
1992. s-4028
Petrovič Lea, Stojnci 94, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40951, izdala
UE Ptuj. g-4113
Pilar Tanja, Velesovo 27, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1308150,
reg. št. 26984, izdala UE Kranj. g-4269
Pinter Simona, Cesta 24. junija 64, Ljubljana, delovno knjižico. s-4312
Pirtovšek Suzana, Ul. Kr. žrtev 87, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88524. m-32
Planinc Irena, Guličeva 5, Maribor, delovno knjižico št. 16450, izdana leta 1989
pri UE Maribor. m-67
Plavčak Tomaž, Hruševska cesta 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

ABCEGH, št. S 1285451, št. reg. 214156.
s-4231
Požarnik Jožef, Knupleževa 4, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1308, izdano 8. 6. 1992 pri UE Ruše. m-53
Podbrežnik Miloš, Trg svobode 3, Mežica, delovno knjižico, št. 8589/a. g-4010
Podbregar Marija, Ločica ob Savinji 65c,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 197435, izdala UE Žalec. p-4146
Podkrajšek Zdenka, Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 77295. m-10
Podlesek Cvetka, Štrekljeva ul. 60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89715, velja od 7. 9. 1994 do 7. 9. 2004.
m-63
Pograjc Igor, Gabrje 57, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
929318, št. reg. 133092. s-4383
Pokovec Marija, Colnarjeva 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S448904, reg. št. 130581, izdala UE Ljubljana. s-4382
Polanc Ljubo, Gor. fronte 60, Šempeter
pri G., potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. g-4013
Popek Janko, Pristova 22, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22360.
p-4126
Popović Dinko, Ul. Stanka Volka 1, Divača, vozniško dovoljenje, št. 2003, izdala
UE Sežana. g-4370
Portič Zdenko, Alpska 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9051, izdala UE
Radovljica. g-4120
Potnik Roman, Koritno 22, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18379.
g-4361
Potočnik Marija, Podbrezje 227, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641161, reg. št. 36604, izdala UE Kranj.
g-4266
Potočnik Radovan, Partizanska 46, Škofja Loka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja
loka, na relaciji Škofja Loka-Labore. g-4346
Povše Andrej, Zagrad 11, Škocjan, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične in
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1996. s-4195
Pozderec Nina, Stanežiče 3 G, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. s-4297
Praznik Andrej, Kotlje 15, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10161, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-4181
Premk Frančiška, Šmartno 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932657, reg. št. 66984, izdala UE Ljubljana. s-4223
Prevodnik Tomaž, Puštal 98, Škofja Loka, indeks št. 34934, izdala FOV Kranj.
g-4182
Primc Blaž, Posavec 51, Podnart, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-4011
Pucko Leonida, Nova ul. 11, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71257, izdano 23. 6. 1994 pri SO Maribor. m-50
Pudgar Bojan, Metleče 20, Šoštanj, zaključni izpit, poklic rudarski tehnik. p-4118
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Radanović Suzana, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
frizerske šole, izdani leta 1991 in 1992.
s-4327
Radić Marina, Preglov trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. s-4218
Radmilo Danica, Pokopališka ul. 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186761, reg. št. 39535, izdala UE Ljubljana. s-4428
Radulj Bela, Prištinska 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193222, reg. št. 161142, izdala UE Ljubljana. s-4207
Ragolič Franc, Kozjak nad Pesnico 96,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5796. m-30
Rakuša Zdenka, Cvetkovci 19a, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3961, izdala UE Ormož. g-4358
Ramšak Peter, Tinjska gora 31, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
15615. g-4122
Ravnikar Bogdan, Gregorčičeva 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
104922, reg. št. 25366, izdala UE Domžale. s-4330
Razboršek Jože, Ul. A. Rabiča 22, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
izdala UE Jesenice. s-4205
Rebernik Miha, Kočna 12 B, Blejska Dobrava, spričevalo 1. letnika CSUI Jesenice.
g-4016
Rednak Jože Georg, Tržaška cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 630894, št. reg. 68838. s-4202
Remškar Jakob, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, delovno knjižico. s-4203
Rihter Vida, Ob Blažovnici 14, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 112141,
izdano 10. 6. 1997 pri SO Maribor. m-64
Rink Peter, Spodnje Pirniče 10 d, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
38811. s-4066
Rožac Meta, Oljčna pot 51, Koper, vozniško dovoljenje. g-4272
Rožman Bogomir Anton, Spodnji Rudnik
II 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 229304, št. reg. 15853. s-4061
Robida Jonatan, Novo Polje, C. VII/91,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1499. s-4150
Ropoša Doroteja, Šentilj 56, Šentilj, zaključno spričevalo Srednje medicinske šole
v Mariboru, izdano za šolsko leto 1974/75.
m-55
Ružič Anica, Mucharjeva 10, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0576803, izdalaZavarovalnica Adriatic. p-4128
Rubin Bojan, Betnavska 16, Maribor, delovno knjižico, št. 8181. m-27
Samec Milan, Pot k ribniku 28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1974. s-4074
Semen Gabrijela, Vaška pot 27, Preserje pri Radomljah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001069228, reg. št. 30962,
izdala UE Domžale. s-4316
Senčar Darja, Veselova cesta II 14, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1984, na ime Planinšek Darja. s-4386
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Senčar Kristina, Ptujska ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076248, št. reg. 211382. s-4172
Sever Irena, Murski vrh 11, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8284,
izdala UE Gornja Radgona. g-4341
Simić Rajo, Bevkova 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1132422, izdala UE Ajdovščina. g-4146
Simčič Kazimir, Ul. 9. septembra 54,
Vrtojba, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2830, izdala UE Nova Gorica. g-4249
Skaza Dušan, Heroja Staneta 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106739. m-2
Skledar Saša, Vidmarjeva ul. 21, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo 7. gimnazije Vič, izdani leta 1980.
s-4281
Skubic Dragica, Janezova cesta 10a,
Vrhnika, potrdilo o opravljenem strokovnemizpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo leta
1982 na ime Petrovčič Dragica. s-4162
Slabe Vesna, Idršek 15, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 758124, reg.
št. 8832, izdala UE Idrija. p-4133
Slivnik Klemen, Sp. Gorje 13 a, Zgornje
Gorje, diplomo, št. 4-87/88. g-4256
Sluga Nataša, Lenardonova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111153, izdano 27. 12. 1996 pri UE Maribor. m-43
Smerdelj Špela, Celovška cesta 99a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134453, reg. št. 5220, izdala UE
Ljubljana. s-4323
Smodek Boris, Linhartova cesta 98,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za strojništvo, izdano leta 1989. s-4378
Smodiš Vesna, Magdalenski trg 11, Maribor, indeks Srednje šole ped. in kult. usmeritve, letnik 1985. m-23
Snoj Pavel, Marnova 31 b, Zagorje, preklic spričevala, objavljen v UL RS, št.
87/98. s-4189
Sotošek Friderik, Ulica heroja Rojška
10, Celje, vozniško dovoljenje, kat.ABGH,
št. 10966. p-4009
Srebot Dušan, Stara Sušica 2 a, Košana, delovno knjižico. p-40113
Stanič Dalibor, Suhadole 65, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20714.
s-4199
Stanko Jože, Ulica Bratov Učakar 128,
Ljubljana, delovno knjižico. s-4079
Stanovnik Marko, Srednja vas v Bohinju
34, Srednja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 152326. g-4023
Stare Drago, Pokopališka 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 85944,
reg. št. 1174, izdala UE Kranj. g-4365
Stibrič Vlasta, Paderšičeva ulica 19, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33568, izdala Občina Novo mesto.
s-4098
Strbad Mojca, Raičeva ulica 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446618, št. reg. 175713. s-4421
Strgar Aleš, Globoko 74, Globoko, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 67 z
dne23. 6. 1994 Srednje kmetijske šole
GRM Novo mesto. g-4258
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Strnčnik Dušan, Bantanova 8, Maribor,
diplomo Srednje kovinarske in metalurškešole v Mariboru, šolsko leto 1985/86, št.
I/1065-K. m-3
Suljić Aleš, Ptujska 327/b, Maribor, zaključno spričevalo SKSMŠ, izdano leta
1995 v Mariboru. m-42
Šilar Nataša, Sr. Bitnje 102, Žabnica,
vozniško dovoljenje, št. S 475573, reg. št.
32995, kat. BGH, izdala UE Kranj. g-4177
Škafar Borut, Livarska ul. 8, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št.
8382, izdala UE Grosuplje. s-4319
Škraba Janja, Raičeva 36, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7324.
s-4174
Škrjanec Janez, Klada 6, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 22702, št.
reg. 118012. s-4136
Škrlj Špela, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11000378.
s-4299
Škufca Andrej, Gorazdova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191191, št. reg. 196351. s-4065
Šljivar Mirsad, D. Sanica 43, Ključ, indeks in diplomo O končani Srednji elektromehanični šoli v Ljubljani-smer SVTK, izdana leta 1984. s-4187
Špari Erik, Gregorčičeva 23, Murska Sobota, potrdilo o znanju CPP, št. 34369.
g-4015
Štebih Robert, Ptujska c. 5, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104171, izdano 19. 12. 1994 pri UE Maribor. m-65
Šteharnik Bernard, Robindvor 105, Radovljica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCGH,št. 4171, izdala UE Dravograd.
p-4026
Štermon Stanislav, Kajuhova 2, Ljutomer, spričevalo 3. letnika Tehniške tekstilne šole Maribor. g-4194
Štirn Viktor, Pod jezom 34, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 618285, izdala Zavarovalnica Tilia. s-4212
Štros Gregor, Srednja Bela 24a, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1078760, reg. št. 46514, izdala UE
Kranj. g-4009
Štrubelj Janez, Hribarjeva 7, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
485968, št. reg. 16172, izdala UE Domžale. s-4134
Štucin Katarina, Ravne 53, Cerkno, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, št.
950277, na relaciji Škofja Loka-Kranj.
g-4354
Štucin Katarina, Ravne 53, Cerkno, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, št.
950276, na relaciji Cerkno-Škofja Loka.
g-4356
Štuhec Darja, Ob ribniku 12, Ormož,
diplomo Srednje tekstilne šole, št. I.F.-217.
m-4
Tatić Stojan, Dolenjska cesta 59, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
poklic izolater, izdano v Ljubljani 31. 8.
1972. s-4103
Tašner Milan, Zg. Ščavnica 22, Sveta
Ana v Slov. goric, spričevalo SERŠ v Mariboru, izdano leta 1985. m-5

Teraž Jožefa, Boštanj 36, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3469.
p-4138
Terzić Murat, Železnikarjeva ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 1.2.in 3. letnikaSrednje rudarske šolev Zagorju. s-4291
Tesovnik Igor, Levčeva 15, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 781402,
št. reg. 21124. s-4298
Tičer Mojca, Babna reka 25, Sveti Štefan, delovno knjižico, št. 24208 z dne 1. 7.
1998 p-4007
Tomasović Jeka, Brilejeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190755, št. reg. 219323. s-4409
Tomšič Avguštin, Seniški breg 41, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-4263
Topić Dragan, Zvonarska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 61931, št. reg. 17483. s-4290
Topolovec Stanko, Cankarjeva 9, Ptuj,
zaključno spričevalo Kmetijske šole Maribor, šolsko leto 1975/76. m-17
Tošič Miladin, Kettejeva 21, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 5375, izdana leta
1985. m-7
Trajbarič Mateja, Triglavska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850012, reg. št. 179755, izdala UE Ljubljana, izdano na ime Zajec Mateja. s-4253
Traven Darja, Na Dole 4, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164647,št. reg. 216414. s-4292
Trobec Dragica, Podreber 10, Polhov
Gradec, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani,
izdano v Ljubljani 20. 4. 1989 na ime Janša
Dragica. s-4216
Trojar Aljoša, Rudniška ul. 2, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22263,izdala UE Škofja Loka. g-4131
Trček Borut, Polanškova ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597735, reg. št. 140328, izdala UE Ljubljana. s-4415
Ul Benjamin, Irgoličeva 20/b, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75911, izdano 12. 4. 1994 pri UE Maribor. m-66
Umek Helena, Levec 85, Petrovče, izjavo o ustreznosti in tehnični prezhibnostivozila, št. A 0043137. g-4124
Urankar Irena, Magajnova ulica 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7204.
s-4133
Urbas Tonček, Delavska 20, Mojstrana, diplomo ŽIC Jesenice, izdana leta
1981 g-4107
Urek Matej, Rojska 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
356266,reg. št. 26717, izdala UE Domžale. s-4413
Valjavec Miroslav, Podljubelj 161, Tržič,
zavarovalno polico št. 588911, izdala Zavarovalnica Tilia. g-4185
Valjavec Miroslav, Podljubelj 161, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8236.
g-4274
Vanič Janez, CKŽ 74, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1047. p-4004
Velkavrh Boris, Tičnica 28, Vrhnika, diplomo SRednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdana leta 1987. s-4086
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Vetrih Martin, Kojsko 22, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-4366
Večevič Gorazd, Rusjanov trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37557.
s-4100
Vincek Petra, Plečnikova 4, Maribor, indeksEPF Maribor, št. 81520347. m-20
Vodlan Matej, Bizoviška cesta 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1244318, št. reg. 201082. s-4073
Vodovnik Alan, Mušenik 9, Črna na Koroškem, spričevalo. g-4257
Vogrinčič Dejan, Vadarci 34, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 36678. g-4339
Vogrinčič Rozina, Na Jelovcu 27, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
96478. m-28
Voljč Anton, Sternenova cesta 23, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3862. s-4091
Vočanec Tonček, Goriška 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69676,izdano 4. 1. 1993 pri UE Maribor. m-69
Vrenčur Dejan, Gajštova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94273,izdano 10. 10. 1995 pri SO Maribor. m-59
Vrhovnik Slavko, Glavarjeva cesta 69,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6638. s-4097
Zajc Nuška, Kovaška ulica 5 A, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šole za živinorejske veterinarske tehnike v Ljubljani, izdani na ime Plečko Nuška. s-4132

Št.

Zakrajšek Vera, Letališka 22, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71910, izdano 21. 6. 1993 pri UE Maribor. m-49
Zalar Bojan-Gorazd, Ul. Bratov Učakar
62, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 893068, reg. št. 131673,
izdala UE Ljubljana. s-4329
Zalar Emina, Jarška cesta 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514821, reg. št. 192390, izdala UE Ljubljana. s-4228
Založnik Jasna, Nova cerkev 45a, Nova
cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44377, izdala UE Celje. p-4014
Zgonač Nataša, Šolska ulica 11, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12321, izdala UE Piran. g-4345
Zor Barbara, Pot v Bitnje 8, Kranj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo STOGŠ Kranj. g-4183
Zorc Andrej, Stražarjeva ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
647061, št. reg. 76063. s-4214
Zorko Andrej, Žejno 33, Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 13655.
p-4017
Zorko Leon, Vinska pot 59, Ruše, spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ Maribor, izdana leta 1992 in 1993. m-15
Zupanc Maja, Beblerjev trg 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22988.
s-4071
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Zupančič Branko, Kresniške poljane 72,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 542620, izdala UE Litija. s-4373
Zupančič Franc, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. 20707,
izdala UE Kamnik. s-4391
Zupančič Valerija, Rosna pot 6, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Vzgojiteljske šole, izdalo Ministrstvo za
šolstvo in šport, leta 1991. s-4209
Žagar Mirjana, Žaga 41, Srpenica, vozniško dovoljenje, št. S 935619, izdala UE
Tolmin. g-4251
Žižek Damir, Halefova ul. 4, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10145, izdano 2. 2. 1994 pri SO Maribor. m-58
Živič Tatjana, Golniška c. 87, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1984, na ime Bradeško Tatjana. g-4357
Živković Ivica (Darija), Frankovo naselje
74/A, Škofja Loka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-4248
Žolgar Dušan, Rožna ul. 11, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11775. p-4122
Žumer Ervina, Betnavska 85/b, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, za šolska leta 1993 do
1996. m-48
Žunkovič Verica, Šnuderlova 6, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje gostinske šole, smer natakar, za šolska leta 1968 do 1971. m-68
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Uradni
list
Republike Slovenije

na

INTERNETU

Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list
RS s 1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.
Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno
uporabljati in pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno,
po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik. Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je
na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov brkljalnik.
Glede na to, da Uradni list RS d.o.o. izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe
elektronski obliki medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo
enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala
kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet, zgoščenka in tiskana izdaja).
S 1. januarjem 1999 uvajamo dostop do starejših letnikov tudi preko Interneta. Naročnina na sistem UL
online pomeni dostop do tekočega letnika, naročnina na sistem UL online in arhiv pa do tekočega letnika
in letnikov od leta 1995 naprej.
Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so
informativno dostopna tudi kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino
posamezne številke preden se odločimo za prenos celotne številke uradnega lista oziroma PDF datoteke.
Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po
poljubnem besedilu.
Uradni list RS letnik 1999
UL online
št. gesel

cena/geslo
naročen tudi
pisni UL

cena/geslo
brez pisnega
UL

1
od 2 do 5
od 6 do 10
od 11 do 25
od 26 do 50

8.700 SIT
6.960 SIT
6.090 SIT
5.220 SIT
4.350 SIT

17.400 SIT
13.920 SIT
12.180 SIT
10.440 SIT
8.700 SIT

Uradni list RS letnik 1999 + Arhiv ('95, '96, 97, '98)
UL online
+ Arhiv
cena/št. gesel

cena/geslo
naročen tudi
pisni UL

cena/geslo
brez pisnega
UL

11.000 SIT

22.000 SIT

od 2 do 5

8.800 SIT

17.600 SIT

od 6 do 10

7.700 SIT

15.400 SIT

od 11 do 25

6.600 SIT

13.200 SIT

od 26 do 50

5.500 SIT

11.000 SIT

1

* Cene veljajo od 1. 1. 1999 in ne vsebujejo prometnega davka.
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CD-R
OM
CD-ROM

Uradni
list
Republike Slovenije

letniki:

‘95, ‘96, ‘97, '98

na CD-ROMU

Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista. Prva izdaja (letnik 1995) je imela
med uporabniki zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.
Število
uporabnikov

Cena za
posamezno leto
v SIT

1

14.000

2–5

17.500

6–10

21.800

11–25

29.000

26–50

45.000

V ceni ni upoštevan prometni davek.
Ob nakupu vseh štirih letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

CD-ROM

letnik

'95

'96

'97

kosov
št. uporabnikov
Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

'98
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Pravkar izšlo

PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI
Občinski sveti in župani v vseh 192 slovenskih občinah se že dogovarjajo o svojem delu v
prihodnjih štirih letih. Kakšne so njihove dolžnosti in kakšne so finančne možnosti za uresničitev
načrtov, je predpisano v zakonih o lokalni samoupravi in o financiranju občin.
V knjižici z naslovom Predpisi o lokalni samoupravi mag. Stane Vlaj, predstojnik Inštituta za
lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli v Ljubljani, uvodoma predstavlja Evropsko listino lokalne
samouprave, državna podsekretarka v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo Vesna Juvan Gotovac
pa bistvene določbe Zakona o lokalni samoupravi. Poleg ustavnih določb o lokalni samoupravi so
objavljeni še:
- EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (prečiščeno besedilo)
- ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
- SEZNAM OBČIN Z NASLOVI
- IZVOLJENI ŽUPANI NA LOKALNIH VOLITVAH 1998
Cena 1806 SIT

10481

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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