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Sodni register

KOPER
Rg-211836
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00582 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa INFOTEL, Projektiranje, proizvodnja in trženje, telekomunikacij, d.o.o., Postojna,
Cankarjeva 6, sedež: Cankarjeva 6,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/00902/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenika, razširitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5325692
Firma: INFOTEL, Projektiranje, proizvodnja in trženje telekomunikacij,
d.o.o.
Skrajšana firma: INFOTEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 14,747.000 SIT.
Ustanovitelja: Manojlović Petar, Postojna, Erazmova 31, vstop 8. 12. 1989, vložek 10,322.900 SIT, in Hiti Franc, Ljubljana, Ziherlova 4, vstop 18. 3. 1998, vložek
4,424.1000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hiti Franc, imenovan 18. 3. 1998,
kot pomočnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4545 Druga zaključna gradbena
dela.
Rg-211804
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00583 z
dne 4. 11. 1998 pod vložno št.
1/00902/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5325692002
Firma: INFOTEL, Projektiranje, proizvodnja in trženje telekomunikacij,
d.o.o., Poslovna enota Ljubljana
Skrajšana firma: INFOTEL, d.o.o., Poslovna enota Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: Infotel, Projektiranje, proizvodnja in trženje telekomunikacij, d.o.o.,
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Postojna, Cankarjeva 6, vstop 20. 1. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Manojlović Petar, Postojna, Erazmova 31, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnik Hiti Franc, Ljubljana, Ziherlova 4,
ki kot pomočnik direktorja zastopa podružnico brez omejitev, imenovana 20. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
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; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6420 Telekomunikacije; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
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gih strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost.

KRŠKO
Rg-200647
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00505 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa AGRARIACVETJE, proizvodnja in trgovina, d.d., sedež: Čatež
ob Savi, Topliška 34, 8251 Čatež ob
Savi, pod vložno št. 1/01252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, člana nadzornega sveta,
spremembo statuta in predložitv zapisnika
4. redne skupščine z dne 29. 12. 1997 s
temile podatki:
Matična št.: 5094836
Osnovni kapital: 270,246.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Wesseling Wilhelmos, vstop 29. 12. 1997.
Na podlagi sklepa št. 2 skupščine z dne
29. 12. 1997 se osnovni kapital poveča na
270,246.000 SIT s stvarnim vložkom.
Rg-207402
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00213 z dne 24. 6. 1998 pod
št. vložka 1/03940/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1306073
Firma: DAMJAN OBREZA, trgovina in
storitve, k.d.
Skrajšana firma: DAMJAN OBREZA,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8290 Sevnica, Trg svobode 1
Ustanovitelja: Obreza Damjan, Šmartno
v Rožni dolini, Šentjungert 25a, vstop 17. 5.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
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moženjem; Kramer Primož, Štore, Prožinska vas 22d, vstop 27. 5. 1998, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Obreza Damjan, imenovan 17. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 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 popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
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 Trgo-
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vina 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; 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 z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske 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; 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.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro 74.14 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-207404
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00504 z dne 29. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GLOBUS, zunanja in notranja trgovina, Gruble, d.o.o., sedež: Gruble n.h., 8263 Cerklje ob Krki, pod vložno
št. 1/03599/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5823099
Firma: KAVALET, storitve, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAVALET, d.o.o.
Sedež: 8254 Globoko, Globoko 38
Ustanovitelj: Račič Karel, izstop 18. 12.
1997; Prosenik Stjepan, izstop 18. 12.
1997; Flis Robert, Globoko, Globoko 38,
vstop 18. 12. 1997, vložek 1,501.308,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Račič Karel, razešen 18. 12. 1997;
druženik Prosenik Stjepan, razrešen
18. 12. 1997 kot namestnik direktorja; direktor Flis Robert, imenovan 18. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
22110 Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
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zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 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; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na de-

belo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 65220 Drugo kreditno posredništvo; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-207408
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00063 z dne 9. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-AGROKOMBINAT, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00138/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5151791
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Člani nadzornega sveta: Krajnc Pavel,
izstop 17. 12. 1997 ter Čerin Dean, vstop
17. 12. 1997.
Rg-207417
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00035 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa FBB, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Koprivnica,
d.o.o., sedež: Koprivnica 39, 8282 Koprivnica, pod vložno št. 1/00843/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5371333
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 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; 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
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trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 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; 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; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 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.;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
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dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-207418
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00010 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa PANDORA, trgovsko podjetje, d.o.o., Brežice, sedež: Topliška c.
35, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/02607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645620
Firma: PANDORA, propagandne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PANDORA, d.o.o.
Sedež: 8251 Čatež ob Savi, Savska
pot 11
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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.;

5261 Trgovina na drobno po pošti; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-208581
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00292 z dne 28. 8. 1998 pri
subjektu vpisa LIPA, podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino, Mali vrh,
d.o.o., sedež: Mali vrh 29, 8254 Globoko, pod vložno št. 1/01402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo in spremembo sedeža
s temile podatki:
Matična št.: 5433614
Firma: SOMARO, prevozi in storitve,
d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: SOMARO, d.o.o., Brežice
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov
Cerjakov 30.
Rg-208582
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00300 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa EUROALBA, trgovinsko
podjetje, d.o.o., Brežice, sedež: Mrzlava
vas 48, 8262 Krška vas, pod vložno št.
1/01969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5532710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kadrnka Zlatko, Zagreb, R Hrvaška,
Jurkovićeva 7, imenovan 1. 8. 1998.
Rg-208583
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00089 z dne 11. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO, p.o., sedež: Globoko 9, 8254 Globoko, pod vložno št. 1/02212/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšano firmo ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5082587
Firma: OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
Skrajšana firma: OŠ GLOBOKO
Dejavnost, vpisana dne 11. 8. 1998:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-208584
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00101 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KONET, finančni inženiring, d.o.o., sedež: Raka 33, 8274 Raka,
pod vložno št. 1/02987/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5739128
Ustanovitelj: Venek Milan, izstop 4. 3.
1998; Brezovšek Alojz, Senovo, Titova cesta 14, vstop 4. 3. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Venek Milan, razrešen 4. 3. 1998;
direktor Brezovšek Alojz, imenovan 4. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 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.; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-208585
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00100 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KONEKS, Poslovni center
Koprivnica, d.o.o., sedež: Koprivnica 32,
8282 Koprivnica, pod vložno št.
1/01927/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5533350
Ustanovielj: Venek Milan, izstop 4. 3.
1998; Brezovšek Alojz, Senovo, Titova cesta 14, vstop 4. 3. 1998, vložek 5,696.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Venek Milan, razrešen 4. 3. 1998;
direktor Brezovšek Alojz, imenovan 4. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti.
Rg-208586
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00088 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TINTRADE, trgovina in proizvodnja Sevnica, d.o.o., sedež: Bohorska 13, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/02316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5615704
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 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.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 649

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 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; 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;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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 Trgovi-
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na 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; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 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
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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; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 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; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 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.; 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 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.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-

skih salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-208587
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00025 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa FORMA, podjetje za trgovino, kooperacijo, inženiring in proizvodnjo Brežice, d.o.o., sedež: Črnc 68, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/00698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5333610
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 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 Računo-
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vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-208589
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00030 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa INO INTERNATIONAL
BREŽICE, proizvodno trgovinska družba, d.o.o., sedež: Krška vas 34b, 8262
Krška vas, pod vložno št. 1/02263/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5585902
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 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; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-

mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 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; 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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
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razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-208590
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00024 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., sedež: Skopice
18a, 8262 Krška vas, pod vložno št.
1/03333/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5802849
Ustanovitelj: Ivanovski Mitko, izstop
13. 10. 1997; Logar Marko, Preddvor, Olševek 4, vstop 13. 10. 1997, vložek
1,608.686 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208591
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00023 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa NOVOLES – BOR, mize in
leseni polproizvodi Krško, d.o.o., sedež:
Cesta krških žrtev 133a, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5409942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krvavica Robert, Novo mesto, Ulica
Danila Bučarja 6, razrešen 31. 12. 1997
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-208593
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00096 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JOŽE
GORJUP, p.o., Kostanjevica na Krki, sedež: Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno št. 1/00128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083958
Firma: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
Skrajšana firma: OŠ JOŽETA GORJUPA
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-208595
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00261 z dne 10. 8. 1998 pod
št. vložka 1/03954/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1304399
Firma: GLM – JOŽEF LOVŠE, proizvodnja in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: GLM – JOŽEF LOVŠE,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8263 Cerklje ob Krki, Bušeča
vas 35a
Osnovni kapital: 1.200 SIT
Ustanovitelji: Lovše Jože, Cerklje ob Krki, Bušeča vas 35a, vstop 23. 6. 1998,
vložek 400 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Lovše Gregor in Lovše Jure, oba Cerklje ob Krki, Bušeča vas
35a, vstopila 23. 6. 1998, vložila po 400
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lovše Jožef, imenovan 23. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
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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; 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; 6220
Izredni zračni 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; 7122 Dajanje vodnih plovil 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično 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.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
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9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-208598
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00285 z dne 7. 8. 1998 pod št.
vložka 1/03952/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1317857
Firma: ROŽMAN LIPA, prevozi, storitve, posredništvo in trgovina, d.o.o., Globoko
Skrajšana firma: ROŽMAN LIPA, d.o.o.,
Globoko
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8254 Globoko, Mali vrh 29a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Radič Sonja in Rožman
Matjaž, oba Globoko, Mali vrh 29a, vstopila
30. 7. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Rožman Anton, Globoko, Mali vrh
29a, imenovan 30. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Rožman Matjaž, Globoko, Mali vrh 29a, imenovan
30. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnik direktorja; zastopnica
Radič Sonja, imenovana 30. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev, kot namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 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; 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 dru-
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gih 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; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
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lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 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.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-208599
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00229 z dne 30. 7. 1998 pod
št. vložka 1/03951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz Okrožnega sodišča Novo mesto, spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5943892
Firma: EKTEN, inženiring za ekološko
in tehnološko opremo, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Cesta krških žrtev
91, Krško
Skrajšana firma: EKTEN, d.o.o., Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žrtev 91
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Benčin Anton, Dvojmoč Miran, Bizjak Karlo, Gorenc Stanislav, Jordan
Martina, Strgar Simona in Mirnik Metka, vsi
izstopili 18. 6. 1998; Vanič Miran, Krško,
Cesta krških žrtev 93, vstop 18. 6. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Vanič Miran, imenovan 22. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mstu
pod vl. št. 1/3881/00 s firmo: EKTEN inženiring za ekološko in tehnološko opremo,
proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva 5.
Rg-208601
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00286 z dne 30. 7. 1998 pri
subjektu vpisa INDE, invalidske delavnice Sevnica, d.o.o., sedež: Trg svobode
13, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop novih družbenikov in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5317843
Osnovni kapital: 11,520.000 SIT
Ustanovitelji: KONFEKCIJA JUTRANKA,
d.d., Sevnica, Radna 3, vstop 1. 12. 1997,
vložek 2,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; KOPITARNA SEVNICA, d.d., Sevnica, Prvomajska 8, vstop 1. 12. 1997, vložek 2,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TANIN SEVNICA, kemična industrija,
d.d., Sevnica, Hermanova 1, vstop 1. 12.
1997, vložek 2,880.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-208602
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00253 z dne 22. 7. 1998 pod
št. ložka 1/03948/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1316834
Firma: KIN INFORMATIKA, računalniški inženiring, z.o.o.
Skrajšana firma: KIN INFORMATIKA,
z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Naselje heroja
Maroka 17
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelji: Piltaver Albert, Sevnica,
Lončarjev dol 12a, vstop 23. 6. 1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ostalo; Prus
Irena, Boštanj, Dolenji Boštanj 115, vstop
23. 6. 1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ostalo; Seničar Bojan, Sevnica, Čanje, vstop 23. 6. 1998, vložek 10.000 SIT,
odgovornost: ostalo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Piltaver Albert, imenovan 23. 6.
1998, zastopa zadrugo brez omejitev; zastopnica Prus Irena, imenovana 23. 6.
1998, zastopa brez omejitev, kot predsednica zadruge.
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,

navigacijo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5274
Druga popravila, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-208604
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00252 z dne 17. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TRIGLAV PID – ZA DOLENJSKO IN POSAVJE, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi – pripojitev TRIGLAV PID – ZA DOLENJSKO IN
POSAVJE, d.d., Krško k TRIGLAVU PID za
Ljubljano in Zasavje, d.d., s temile podatki:
Matična št.: 5891230
Pripojitev k TRIGLAVU PID za Ljubljano
in Zasavje, d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 20. 4. 1998. Pripojitev začne
veljati z vpisom v sodni register po sedežu
prevzemne družbe. Pripojitev pri prevzeti
družbi vpisana v sodni register s sklepom
Srg 252/98 z dne 17. 7. 1998.
Rg-208606
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00228 z dne 17. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MRVOŠ IN DRUGI, KONSIGRAF, zastopanje, proizvodnja in trgovina, Brestanica, d.n.o., sedež: Na Dorcu
16, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/03742/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5894832
Firma: KONSIGRAF, Zastopanje, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KONSIGRAF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,220.000 SIT
Ustanoviteljica: Mrvoš Ivo, izstop 16. 6.
1998; Mrvoš Višnja, Brestanica, Na Dorcu
16, vstop 2. 3. 1995, vložek 2,220.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Mrvoš Ivo, razrešen 16. 6. 1998;
družbenica Mrvoš Višnja, razrešena 16. 6.
1998 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-208609
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00154 z dne 15. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA PID, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5894077
Osnovni kapital: 3.304,596.000 SIT.
Rg-208610
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00156 z dne 15. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA PID 2, pooblaščena
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investicijska družba, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03836/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5970474
Osnovni kapital: 1.327,295.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vodopivec Blaž, razrešen 31. 3.
1998; direktorica Rozman Monika, Bohinjska Bistrica, Kamnje 21a, imenovana 31. 3.
1998, le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta lahko sklepa in odreja: pogodbe, za katere je tako določeno s poslovnim
načrtom družbe; plačilo provizije v delnicah
investicijske družbe; najemanje in dajanje
posojil izven meje, določene s poslovnim
načrtom; izplačilo začasne dividende; pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja poslov nakupa in prodaje vrednostnih
papirjev na borzi.
Rg-208611
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00155 z dne 15. 7. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA PID 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5913888
Osnovni kapital: 3.241,857.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vodopivec Blaž, razrešen 31. 3.
1998; direktorica Rozman Monika, Bohinjska Bistrica, Kamnje 21a, imenovana 31. 3.
1998, le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta lahko sklepa in odreja: pogodbe, za katere je tako določeno s poslovnim
načrtom družbe; plačilo provizije v delnicah
investicijske družbe; najemanje in dajanje
posojil izven meje, določene s poslovnim
načrtom; izplačilo začasne dividende; pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe vrednostnih papirjev in opravljanja poslov nakupa in prodaje vrednostnih
papirjev na borzi.
Rg-208612
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00042 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA KRŠKO,
sedež: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/00134/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo odgovornosti ustanovitelja, spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083982
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 31. 7. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
ravnatelj Žibert Ivan, Brežice, Ulica 21. maja
20, razrešen 30. 6. 1997 in ponovno
imenovan za ravnatelja, ki zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za

razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-209413
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00314 z dne 23. 9. 1998 pri
subjektu vpisa DD ELMONT, trgovina inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav, d.o.o., Krško, sedež: Papirniška 17, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5829119
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žrtev 135e.
Rg-209415
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00166 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PTS VOVK, proizvodnja in
trgovina z lesom, d.o.o., sedež: Velika
Dolina 29, 8261 Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št. 1/03827/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo –
razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5449936
Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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
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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; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško 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; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-209421
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00095 z dne 21. 9. 1998 pri
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subjektu vpisa GALEB, financiranje in razvoj Krško, d.o.o., sedež: Lapajnetova 18,
8270 Krško, pod vložno št. 1/03139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5746850
Ustanoviteljica: Žibret Blaž, izstop 25. 2.
1998; Žibret Mateja, Ljubljana, Štihova ulica 12, vstop 25. 2. 1998, vložek 786.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žibret Blaž, razrešen 25. 2. 1998;
direktor Žibret Branko, Ljubljana, Štihova
ulica 12, imenovan 25. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-209428
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00227 z dne 1. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MEDIMAT, proizvodno
podjetje d.o.o., Leskovec pri Krškem,
sedež: Loke 8, 8273 Leskovec pri Krškem, pod vložno št. 1/03023/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, kapitala in poslovnih deležev, zastopnikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična š.: 5739110
Firma: MEDIMAT, Trgovina, posredništvo in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIMAT d.o.o.
Osnovni kapital: 17,529.908 SIT
Ustanovitelja: Jeršič Jožef, Leskovec pri
Krškem, Loke 8, vstop 25. 1. 1993, vložek
11,686.605 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jeršič Andrej, Ljubljana, Glinška ulica
7, vstop 25. 1. 1993, vložek 5,843.303
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jeršič Jožef, razrešen 12. 2. 1998
in imenovan za namestnika direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Jeršič
Andrej, imenovan 12. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1998:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
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usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 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; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-

gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9213 Kinematografska
dejavnost; 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.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-210360
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00322 z dne 9. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA d.d., sedež: Trg svobode 11, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5064627
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Repovž Jure, razrešen 9. 9. 1998
kot tehnični vodja proizvodnega sektorja;
zastopnik Mrgole Albert, razrešen 9. 9.
1998 kot vodja programsko razvojnega in
komercialnega sektorja.
Rg-210361
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00345 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA, investiranje in raz-
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voj d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in priglasitev zapisnika 8. redne
skupščine z dne 29. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5431611
Člani nadzornega sveta: Šušterič Polonca, Čakar Darja, Virant Majda Venka, Šibakovski Branko, Penko Vesna in Škerlj Pavel, vsi izstopili 29. 9. 1998 ter Šibakovski
Branko, Penko Vesna in Šušterič Polona,
vstopili 29. 9. 1998.
Rg-210362
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00344 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA RIS, rizični investitor
sistema d.d., sedež: Trg izgnancev 1a,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in priglasitev zapisnika 6. redne skupščine z dne
29. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5739306
Člani nadzornega sveta: Jagodic Marko,
Topolovšek Aleksander in De Costa Petan
Ada, izstopili 29. 9. 1998 ter Jagodic Marko, Topolovšek Aleksander in De Costa Petan Ada, vstopili 29. 9. 1998.
Rg-210363
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00301 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA d.d., sedež: Trg svobode 11, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5064627
Član nadzornega sveta: Mrgole Albert,
izstop 24. 7. 1998 ter Grahovac Vlado, vstop 24. 7. 1998.
Rg-210367
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00178 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa DARSAD, podjetje za kmetijsko proizvodnjo, trgovino na debelo in
drobno, Zgornja Pohanca d.o.o., sedež:
Zgornja Pohanca 4, 8272 Zdole, pod
vložno št. 1/00413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5311276
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Krošelj Martin, Zdole,
Zgornja Pohanca 4, vstop 15. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-

delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 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; 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; 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; 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 Tr-
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govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6522 Drugo kreditno posredništvo;
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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-210368
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00168 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ZADRUGA RESA, z.o.o. Krško, sedež: Cesta krških žrtev 67, 8270
Krško, pod vložno št. 2/00014/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5025605

Stran

658 / Št. 7 / 5. 2. 1999

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Strupeh Aleksander, razrešen 31. 3.
1998; direktor Zorman Ernest, Šmarješke
Toplice, Družinska vas 86, imenovan 1. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev, razen
da mora pred podpisom pogodbe o odtujitvi ali nakupu nepremičnin pridobiti soglasje
upravnega odbora zadruge.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 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; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 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; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
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izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, 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; 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; 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 steklar-

ska 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; 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 popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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lo 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; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredništvo; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno 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.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-210369
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00289 z dne 29. 9. 1998 pri
subjektu vpisa STILLES, Stilno pohištvo

in notranja oprema d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 15, 8290 Sevnica,
pod vložno št. 1/02125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi – pripojitev STILLES d.o.o., Sevnica
k STILLES INŽENIRING d.o.o., Sevnica s
temile podatki:
Matična št.: 5564662
Vpiše se sklep skupščine/ustanoviteljice z dne 3. 11. 1997 o pripojitvi družbe
STILLES, Stilno pohištvo in notranja oprema d.o.o., Savska cesta 15, Sevnica k družbi z omejeno odgovornostjo STILLES
INŽENIRING, Notranja oprema d.o.o., Sevnica, Savska cesta 13, Sevnica pod vl. št.
1/2127-00 na podlagi pogodbe o pripojitvi
z dne 30. 7. 1998. Pripojitev začne veljati z
vpisom v sodni register po sedežu prevzemne družbe. Pripojitev pri prevzeti družbi
vpisana v sodni register s sklepom Srg
289/98 z dne 29. 9. 1998.
Rg-210370
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00290 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu vpisa STILLES MOBI, Stilno pohištvo
d.o.o., Sevnica, sedež: Savska cesta 14,
8290 Sevnica, pod vložno št. 1/02126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev
pri prevzeti družbi – pripojitev STILLES MOBI
d.o.o., Sevnica k STILLES INŽENIRING
d.o.o., Sevnica s temile podatki:
Matična št.: 5564689
Vpiše se sklep skupščine/ustanoviteljice z dne 3. 11. 1997 o pripojitvi družbe
STILLES MOBI, Stilno pohištvo d.o.o., Savska cesta 14, Sevnica k družbi z omejeno
odgovornostjo STILLES INŽENIRING, Notranja oprema d.o.o., Sevnica, Savska cesta 13, Sevnica pod vl. št. 1/2127-00 na
podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 30. 7.
1998. Pripojitev začne veljati z vpisom v
sodni register po sedežu prevzemne družbe. Pripojitev pri prevzeti družbi vpisana v
sodni register s sklepom Srg 290/98 z dne
29. 9. 1998.
Rg-210378
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00291 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa STILLES INŽENIRING, Notranja oprema d.o.o., Sevnica, sedež:
Savska cesta 13, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/02127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi, preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme, kapitala, dejavnosti, ustanoviteljev, članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5564697000
Firma: STILLES, d.d., Inženiring in notranja oprema, Sevnica
Skrajšana firma: STILLES, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 316,219.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj d.d., Ljubljana, izstop 17. 7. 1998;
delničarji po seznamu, vstopili 17. 7. 1998,
vložili 316,219.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Kalšek Jasna,
Lovše Tomaž, Lukančič Mojca in Ogorevc
Branko, vsi vstopili 3. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
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niranje lesa; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten.
Vpiše se sklep skupščine/ustanoviteljice z dne 3. 11. 1997 o pripojitvi družb
STILLES MOBI, Stilno pohištvo d.o.o., Savska cesta 14, Sevnica in STILLES, Stilno
pohištvo in notranja oprema d.o.o., Savska
cesta 15, Sevnica, na podlagi pogodbe o
pripojitvi z dne 30. 7. 1998. Pripojitev pri
prevzemni družbi in preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v delniško družbo, vpisano v sodni register s sklepom Srg
291/98 z dne 30. 9. 1998.
Rg-210376
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00241 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa INPLET, pletiva d.d., sedež: Dol. Brezovo 34, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/01049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nadzornega sveta in predložitev zapisnika 3. redne
seje skupščine z dne 29. 6. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5232163
Član nadzornega sveta: Marušič Janko,
izstop 29. 6. 1998 ter Pirc Ivan, vstop
29. 6. 1998.
Rg-210372
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00244 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO
PODJETJE POSAVJE SEVNICA d.d., sedež: Trg svobode 11, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5064627
Član nadzornega sveta: Lakovšek Lidija,
izstop 24. 6. 1998 ter Rainer Niko, vstop
24. 6. 1998.
Rg-210377
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00248 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa INPLET, pletiva d.d., sedež: Dol. Brezovo 34, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/01049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in spremembo statuta z dne 28. 9. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5232163
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.
Rg-210378
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00280 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TANIN SEVNICA, Kemična industrija d.d., sedež: Hermanova 1,
8290
Sevnica,
pod
vložno
št.
1/00305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in predložitev zapisnika 1. redne seje skupščine z dne 21. 7. 1998 s temile
podatki:
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Matična št.: 5033675
Člani nadzornega sveta: Miroševič-Jurkovič Božica, Milač Aleksander, Ocvirk Andro, Vrtačnik Marjan in Rupar Mojmir, vsi
izstopili 21.7. 1998 ter Stopinšek Marija,
Miroševič-Jurkovič Božica, Milač Aleksander, Golja Štefan in Rugelj Bojan, vsi vstopili 21. 7. 1998.
Rg-211444
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00378 z dne 10. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1338811
Firma: REGIJSKI POSPEŠEVALNI
CENTER POSAVJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8270 Krško, Bohoričeva 9
Ustanovitelji: Občina Brežice, Brežice,
Cesta prvih borcev 18, vstop 28. 5. 1998,
odgovornost: odgovarja do določene višine; Občina Krško, Krško, Cesta krških žrtev 14, vstop 28. 5. 1998, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Občina Sevnica, Sevnica, Glavni trg 19a, vstop 28. 5.
1998, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jazbec Mateja, Boštanj, Dolenji
Boštanj 128, imenovana 5. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev, kot v.d. direktorice.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 7513 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.
Rg-211445
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00355 z dne 10. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03968/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1331078
Firma: B.M. BOŽINOVIĆ IN PARTNER,
knjigovodstvo d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih borcev 11
Ustanoviteljici: Božinović Marica in Božinović Maja, obe Brežice, Gregorčičeva 18,
vstopili 3. 8. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Božinovič Marica, imenovana 3. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev, družbenica Božinović Maja, imenovana 3. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
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revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-211448
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00319 z dne 2. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ŽITO, Imperial Krško, tovarna gumijevih bonbonov d.o.o., sedež: Cesta 4. julija 86, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/01133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo kapitala in spremembo ustanovitelja s temile
podatki:
Matična št.: 5132339
Osnovni kapital: 78,644.000 SIT
Ustanovitelj: ŽITO, prehrambena industrija d.d., Ljubljana, Ljubljana, Šmartinska
154, vstop 26. 12. 1989, vložek
78,644.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; IMPERIAL KRŠKO p.o., tovarna gumijevih bonbonov, izstop 2. 9. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja družbe na podlagi soglasja Agencije R Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01506/01194-1998/SD z dne 2. 9.
1998.
Rg-211451
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00250 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA, industrija gradbenega materiala d.o.o., Velika vas, sedež:
Velika vas 62a, 8273 Leskovec pri Krškem, pod vložno št. 1/00125/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5249694
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
14. 10. 1992, vložek 38,121.081 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop 8. 9.
1997, vložek 21,443.108,06 SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičenci do nakupa poslovnega deleža v družbi – delavci,
vstopili 30. 7. 1997, vložili 35,738.513,44
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-211452
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00357 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa LISCA, d.d., modna oblačila Sevnica, sedež: Prešernova 4, 8290
Sevnica, pod vložno št. 1/00140/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5037395
Člani nadzornega sveta: Starman Irena,
vstop 27. 2. 1995, Mijovič Breda, vstop
30. 11. 1995 ter Ževart Milan, vstop
30. 11. 1995.

Rg-211453
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00332 z dne 26. 10. 1998 pod
št. vložka 1/03964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1323563
Firma: LEPROLES, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Tržišče
Skrajšana firma: LEPROLES d.o.o., Tržišče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8295 Tržišče, Spodnje Vodale 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sitar Rajko, Tržišče, Spodnje Vodale 14, vstop 21. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sitar Rajko, imenovan 21. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 72300
Obdelava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-211455
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00353 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TPV BREŽICE, Tovarna prikolic in delov za vozila d.o.o., sedež: Bratov Cerjakov 13, 8250 Brežice, pod vložno št. 1/02184/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5583705
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podpečan Miroslav, razrešen 1. 5.
1998; direktor Petrič Anton, Brežice, Dvorce 11a, imenovan 5. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, kot vršilec dolžnosti
direktorja.
Rg-211456
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00242 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ŽITO, Imperial Krško, To-
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varna gumijevih bonbonov d.o.o., sedež:
Cesta 4. julija 86, 8270 Krško, pod vložno št. 1/01133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5132339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ferko Robert, razrešen 1. 7. 1998
kot vršilec dolžnosti direktorja družbe; direktor Lapuh Franc, Senovo, Prešernova
15, imenovan 1. 7. 1998, zastopa družbo
brez omejitev, kot vršilec dolžnosti direktorja.
Rg-211459
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00325 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa POSAVSKI CENTER ZA
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE Krško, p.o., sedež: Cesta krških žrtev 15,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02581/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo
naslova in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5642981
Firma: LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Skrajšana firma: LU KRŠKO
Sedež: 8270 Krško, Dalmatinova 8
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8021 Srednješolsko splošno
izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-211460
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 98/00331 z dne 14. 10. 1998 pod
št. vložka 1/03961/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:
Matična št.: 1323504
Firma: ANI KOVAČIČ, proizvodnja, storitve in trgovina k.d.
Skrajšana firma: ANI KOVAČIČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8290 Sevnica, Pot na Zajčjo
goro 74
Ustanoviteljici: Kovačič Ana, Sevnica,
Pod na Zajčjo goro 74, vstop 9. 9. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, Kovačič Sonja, Sevnica, Pot na Zajčjo goro 74, vstop 9. 9. 1998, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Kovačič Ana, imenovana 9. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
0130 Mešano kmetijstvo; 1713 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-

Št.

kov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.

LJUBLJANA
Rg-211359
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 98/05335 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HIT-CONSULTING, svetovanje in financiranje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek redne likvidacije, spremembo firme in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5521963
Firma: HIT-CONSULTING, svetovanje
in financiranje, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Skrajšana firma: HIT-CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Noč Iztok, razrešen 26. 8. 1998; likvidator Tovornik Srdjan, Nova Gorica, Gradnikove brigade 29, imenovan 26. 8. 1998.
Sklep skupščine z dne 26. 8. 1998 o
začetku redne likvidacije.
Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od objave sklepa o začetku likvidacije v
Uradnem listu Republike Slovenije.

PTUJ
Rg-209258
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00176 z dne 13. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ALKA, kmetijsko, nabavno, prodajno podjetje, d.o.o., sedež:
Moškanjci 1e, 2272 Gorišnica, pod vložno št. 1/01589/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi z dne 3. 6. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5342805
Ustanoviteljica: Valenko Alojz, izstop
3. 6. 1998; Valenko Katarina, Moškanjci,
Moškanjci 1e, vstop 28. 12. 1989, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Valenko Alojz, razrešen 3. 6. 1998;
direktorica Valenko Katarina, imenovana
3. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-210788
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00260 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SAMI, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Gregorčičev
drevored 13, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/04750/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo sedeža, zastopnikov,
dejavnosti, družbenikov, poslovnega deleža in čistopisa akta o ustanovitvi z dne
15. 10. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5561949
Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova cesta 22
Ustanovitelja: Čuček Miran, izstop
15. 10. 1997; Čuček Alojzija, I. poslovni
delež, Ptuj, Gregorčičev drevored 13, vstop 10. 12. 1991, vložek 812.491 SIT, odgovornost: ne odgovarja, ter Čuček Alojzija,
II. poslovni delež, vstop 15. 10. 1997, vložek 812.491 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čuček Miran, razrešen 15. 10.
1997; direktor Čuček Sandi, Ptuj, Gregorčičev drevored 13, imenovan 15. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1998:
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva.
Rg-210794
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00197 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa POMLAD, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Gerečja
vas 36, 2288 Hajdina, pod vložno št.
1/07593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti, družbene pogodbe z dne
11. 6. 1998, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5719470
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Drevenšek Darija, Hajdina,
Gerečja vas 36, vstop 28. 1. 1993, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drevenšek Martin, Hajdina, Gerečja vas 36,
vstop 28. 1. 1993, vložek 1,575.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cebek Marija,
Hajdina, Gerečja vas 36, vstop 11. 6.
1998, vložek 485.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Drevenšek Darija, razrešena
11. 6. 1998; prokuristka Cebek Marija,
imenovana 11. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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 vo-
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zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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
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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.; 6312 Skladiščenje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Rg-210811
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00127 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa POLJE-DOM, podjetje za
trgovino in ekonomsko svetovanje,
d.o.o., sedež: Podlehnik 13, 2286 Podlehnik, pod vložno št. 1/08159/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5764599
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Milošič Albin, Videm pri Ptuju, Videm
pri Ptuju 12c, imenovan 15. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Milošič Marija, Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 12c, razrešena 15. 1. 1998 in imenovana za prokuristko.
Rg-211771
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00151 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa CARRERA OPTYL, pro-

izvodnja očal, d.o.o., Ormož, sedež: Ljutomerska 38a, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/05781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5616514
Osnovni kapital: 135,101.220,09 SIT
Ustanovitelj: Carrera Optyl Brillen Vertriebs - UND, Erzeugungsgesellschaft MbH,
Traun, Johann Roithner - Strasse 131, vstop
5. 6. 1996, vložek 135,101.220,09 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-211775
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00210 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LVM, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Pobrežje 148b, 2284 Videm pri Ptuju, pod vložno št. 1/05367/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5616450
Ustanovitelj: Satler Alojz, Videm pri Ptuju, Pobrežje 148b, vstop 15. 1. 1992, vložek 1,655.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Satler Majda, izstop 8. 7. 1998.
Rg-211776
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00077 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ANIMACIJA, podjetje za
izobraževanje, razvoj in storitve, d.o.o.,
sedež: Slomškvoa 22, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/02007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5377196
Sedež: 2250 Ptuj, Aškerčeva ulica 1
Rg-211778
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00184 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ČISTO MESTO PTUJ, podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o.,
sedež: Osojnikova 9, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/06283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5657148
Sedež: 2250 Ptuj, Dornavska cesta 26
Rg-211782
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00280 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa KATARINA, podjetje za
izobraževalno dejavnost in trgovino,
d.o.o., sedež: Prešernova 34, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/03937/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova družbe, priimka in imena ter naslova družbenika in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5520827
Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova 22
Ustanoviteljica: Hrobatr Breda, Ptuj,
Anželova 1, vstop 17. 12. 1990, vložek
679.667 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrobat Breda, Ptuj, Anželova 1, imenovan 17. 12. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

CELJE
Srg 1218/98
Rg-10
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ZIMAX, mednarodno trgovsko,
kooperacijsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Pod lipami 20, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Arzenšek Marjan, Pod lipami 20, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 8. 12.
1994.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 14. 12. 1998
Srg 1/99
Rg-11
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba VIGILES, podjetje za požarno
varstvo, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Zorko Franc, Ljubljanska 60/a, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 24. 5.
1994.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 4. 1. 1999
Srg 68/98
Rg-12
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba BELIN, inženiring, d.o.o., Žalec, Podvin 19, preneha po skrajšanem
postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer:
Krajnc Ljudmila, Podvin 19, Žalec, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 28. 1.
1998.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 20. 1. 1999

Št.

Srg 2642/94
Rg-23005
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep.
Družba KONTAKT ŠTORE, d.o.o., posredništvo in zastopanje, Cesta Kozjanskega odreda 6, Štore, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Bokšan Gorazd, Cesta Kozjanskega odreda 6, Štore in Andjušič Milenko, Brodarjeva 28, Celje, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe se razdeli med druženika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 12. 5.
1994.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 19. 9. 1995

KOPER
Srg 502/95
Rg-203009
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba METEOR, d.o.o., podjetje za
trgovino, turizem in projektiranje, Portorož, Lepa cesta 24, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4228/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 11. 5. 1994.
Družbenica Veronika Dragišič, Bezna
34, Ruše, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 3. 1998

LJUBLJANA
Srg 3610/96
Rg-13
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TAJM, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 165, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ivo Janežič, Apihova 20,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
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plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Iva Janežiča.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 1998
Srg 7027/97
Rg-14
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ŽELJA, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, gradbeni inženiring,
svetovanje, storitve,..., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18990/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
4. 12. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marjeta in Jordan Stevanovič, oba v Ljubljani, Vodovodna cesta
39, z ustanovitvenim kapitalom 1,582.304
SIT. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe prevzema v celoti
družbenik Jordan Stevanovič.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja glede na njune
deleže v osnovnem kapitalu.
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 1. 9. 1998

MARIBOR
Srg 1521/98
Rg-15
Družba KLUDI ARMATUREN, trgovina,
d.o.o., Mlinska ul. 20, Maribor, reg. št. vl.
1/10051-00, katere družbenik je Kludi Armaturen Austria, GmbH, Neufelderstrasse
17, A-7053 Hornstein, po sklepu družbenika z dne 15. 9. 1998 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kludi Armaturen Austria GmbH.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 1998
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Oklici o skrbnikih in razpravah

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 06/02-02400-5/98
Ob-792
Pravila sindikata z imenom Sindikat
strokovnih delavcev Litostroj, E.I., d.o.o.,
neodvisnost, Litostrojska 40, Ljubljana,
se z dnem 19. 11. 1998 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 148 in zap. matično
št. 1158031.
Št. 026-004/95
Ob-699
Ugotovi se, da je sindikat z imenom:
“SKEI – Konferenca podružnic Ž.J. –
S.Ž. podružnica FIPROM” in sedežem
na Jesenicah, Cesta železarjev 8, katerega pravila so bila z odločbo št.
026-004/95 z dne 30. 10. 1995 vzeta v
hrambo pri Oddelku za gospodarstvo in
negospodarstvo Upravne enote Jesenice
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 60, prenehal.
Pravila sindikata se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

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 13/98
R-50
Alojz Andrašič, roj. 2. 7.1895, nazadnje
stanujoč Župetinci 50, p. Cerkvenjak, je pogrešan od 1925 (na predlog Zorman Alojzije, Župetinci 50, p. Cerkvenjak).
Skrbnik za poseben primer je Cigola Angelo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 1. 1999

In 400/97-9
R-34
To sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika Kajtezovič Nurija, Mala Čolnarska 4, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Matjaž Cunder iz
Ljubljane, zoper dolžnike 1. Zupančič Franca, Mala Čolnarska 4, Ljubljana, 2. Zupančič Angele, Mala Čolnarska 4, Ljubljana, 3.
Stanisaljević Dragiše, Mala Čolnarska 4,
Ljubljana, 4. Stanisaljević Radmile, Mala
Čolnarska 4, Ljubljana, 5. Janškovec Zdravka, Opekarska 42, Ljubljana, 6. Vreg Aleksandra, Mala Čolnarska 4a, Ljubljana, 7.
Vreg Dušanke, Mala Čolnarska 4a, Ljubljana, sklenilo:
dolžnikoma Dragiši in Radmili Stanisaljević se na podlagi 4. točke II. odstavka
84. člena ZPP v zvezi s 14. členom ZIP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Elizabeta Žgajnar, strokovna sodelavka pri tukajšnjem sodišču.
Začasna zastopnica bo zastopala oba
dolžnika vse dotlej, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1998
P 524/96
Rg-46
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Plevčak Zvonka-Antona, Irje 35, Rogaška Slatina, ki ga zastopa odvetnik Rudolf
Prevolšek zoper toženo stranko Franca Dolinarja, nazadnje stanujočega Tomšičeva 25,
Velenje, zaradi razveze kupoprodajne pogodbe in plačila 1.600 DEM v tolarski protivrednosti (vr. sp. 144.000 SIT), po predlogu tožeče stranke po 84. členu zakona o
pravdnem postopku ZPP) sklenilo:
tožencu Francu Dolinarju, nazadnje stanujoč Tomšičeva 25, Velenje, se v predmetnem pravdnem postopku postavi začasni zastopnik Ferdo Cvikl, stanujoč Gubčeva 12, Velenje, dipl. pravnik s pravosodnim
izpitom, strokovni sodelavec na Okrajnem
sodišču v Velenju. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v tem pravdnem postopku
vse dotlej, dokler toženec sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 1. 1999
I P 542/94
R-49
To sodišče je po sodnici Marjani Krajnc
Prah, v pravdni zadevi tožeče stranke Azemi Malič, Kolenov graben 7, Radeče, ki ga
zastopa odvetnik Franc Pipan iz Sevnice,
proti toženi stranki Radovac Ivan, Pot na
Brod 4, Radeče, zaradi plačila 5.800 DEM
v tolarski protivrednosti s pp, na podlagi
določila 4. točke drugega odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku
sklenilo:
toženi stranki Radovac Ivanu, rojen
22. 7. 1955, se postavi kot začasni zastopnik Mara Radovac, Šolska pot 1, Radeče.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko Radovac Ivana, dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
postavi skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 1. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 33/98
S-64
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/98 sklep z dne 25. 1. 1999:
začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Avto Brance, Trgovina, servis, storitve, d.o.o., Zdraviliška 15/b, Laško.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ternovšek Brane, Jurčičeva 5, 3320 Velenje.
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 se poziva, 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 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
12. maja 1999 ob 10. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 25. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 1999
St 6/96-68
S-65
Po drugem odstavku 99. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se stečajni postopek nad dolžnikom Kobitex, proizvodnja usnjene galanterije Kobilje,
d.o.o., v stečaju, Kobilje 36, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
Premoženje stečajnega dolžnika se v celoti uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka in terjatve Jamstvenega sklada
Republike Slovenije Ljubljana.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 1. 1999

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 17/98-17
S-66
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/98 z dne 21. 1. 1999 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Karba &
Arko, d.o.o., Bohinjska Bistrica, Trg svobode 1 in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 1. 1999
St 32/96
S-67
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/96 z dne 25. 1. 1999 odločilo:
ustavi se nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in se stečajni postopek
nad dolžnikom Pajek, d.o.o., Materija v
stečaju zaključi na podlagi 170. člena
ZPPSL.
Na upnike-delavce stečajnega dolžnika
se po pravnomočnosti tega sklepa za poplačilo terjatev iz naslova izhodiščnih plač
(drugi odstavek 160. člena ZPPSL) prenesejo naslednje terjatve:
– terjatev do “Sežana”, Tovarna pletenin
in konfekcije, d.o.o., Sežana v stečaju po
sodbi tega sodišča opr. št. Pg 638/96 z
dne 3. 2. 1998, s katero je bil ugotovljen
obstoj terjatve v znesku 12,617.672,37 SIT
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneska
10,516.341,97 SIT od 25. 4. 1995 dalje
in od zneska 2,101.330,40 SIT od 10. 7.
1995 dalje do plačila,
– terjatev do Republike Slovenije, Ministrstva za finance, DURS, Davčni urad Koper – Izpostava Sežana za vrnitev prisilno
izterjanega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča
po
odločbi
št.
42411-62/97 z dne 22. 12. 1997 v znesku 1,920.312,48 SIT.
Vsak upnik-delavec ima pravico do deleža terjatve v obsegu kot izhaja iz priloženega izračuna stečajnega upravitelja na list. št.
341 do 342 spisa, ki je sestavni del tega
sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 1999
St 1/99
S-68
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
da je s sklepom St 1/99 z dne 28. 1.
1999 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Agrafa, Gradbena operativa, d.d.,
Krško, Cesta krških žrtev 134c.
Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Vardjan Karel, dipl. ek. iz Novega mesta,
Knafeljčeva 22.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 5.
1999 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II tega
sodišča, CKŽ 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 28. 1. 1999.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 1. 1999

St 23/92
S-69
To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo v stečajnem postopku OZ
Oniks, Ljubljana – v stečaju, ki se vodi
pod opr. št. St 23/92 razpisuje 2. narok
za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne
17. 2. 1999 ob 9. uri, soba 307/III Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
Upnike stečajnega dolžnika se hkrati
poziva, da do naroka sporočijo ali so pripravljeni prevzeti katero od treh terjatev, ki
jih stečajni dolžnik uveljavlja proti svojim
dolžnikom. Informacije o prevzemu terjatev pri stečajnem upravitelju Gregorju Simončiču v dopoldanskem času na tel.
317-378.
Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 28. 1. 1999
St 51/97
S-70
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 51/97 sklep z dne 28. 1. 1999:
stečajni postopek nad dolžnikom:
SAGHAR, Trgovina, zastopstva in storitve, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 40, Žalec, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 1999
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11. 12. 1998 zarubljeno v korist SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,000.000
SIT s pp.”
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998
II R 1267/98-10
I-5
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1267/98 z dne 10. 11. 1998
je bilo enosobno stanovanje št. 146 v izmeri 38,90 m2, ki se nahaja v 13. nadstropju
stolpnice SO2, Vlahovičeva – sedaj Jakčeva 39 v Ljubljani, katera leži na parc. št.
193, 195, 196 in 198 k.o. Štepanjsko naselje, ki je last dolžnika Mušič Darija, Podgorje 36, Kamnik, z dnem 18. 11. 1998
zarubljeno v korist upnika Banka Domžale,
d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT
s pp.”
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998
II R 1291/98-7
I-6
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1291/98 z dne 19. 11. 1998
je bilo stanovanje št. 3 v I. nadstropju na
naslovu Štihova 10 v Ljubljani, ki je last
dolžnice Matajec Judnič Jasne in zastavitelja Judnič Bojan, oba Štihova 10, Ljubljana, z dnem 3. 12. 1998 zarubljeno v korist
upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,560.000 SIT
s pp.”
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998

II R 1244/98-8
I-2
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1244/98 z dne 5. 11. 1998 je
bilo trisobno stanovanje št. 20, ki se nahaja
v 1. nadstropju stanovanjskega objekta v
Ljubljani, Glavarjeva 47, v neto izmeri 72,40
m2 s pripadajočo kletjo in sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastaviteljev Barišič
Zdravka in Barišič Tatjane, oba stanujoča
Glavarjeva ul. 47, Ljubljana, z dne 16. 11.
1998 zarubljeno v korist upnika Nova kreditna Banka Maribor, d.d., podružnica Ljubljana, Slovenska c. 27, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,300.000
SIT s pp.”
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998

II R 1258/98-9
I-7
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1258/98 z dne 6. 11. 1998
je bilo stanovanje št. 23 v 4. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Ulica bratov
,
Učakar 76, v izmeri 62,13 m2 ki je last
zastaviteljev Seretinek Branka in Seretinek
Ane, oba Ul. bratov Učakar 76, Ljubljana, z
dnem 16. 11. 1998 zarubljeno v korist upnika Bank Austria, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
392.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998

II R 1271/98-9
I-4
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1271/98 z dne 16. 11. 1998
so bili poslovni prostori, ki se nahajajo v I.
nadstr. na JZ strani poslovnega objekta
“KINO” v centru Bežigrad – zazidalni otok
BP-2/1 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
1926/3, 1924/2, 1908 in 1909 k.o. Bežigrad, v neto izmeri 150,90 m2 in obsegajo
pisarniške površine v izmeri 114,75 m2 hodnik v izmeri 24,40 m2 ter sanitarije, čajno
kuhinjo in skladišče v izmeri 11,75 m2 ter
parkirni prostor št. 175 v kleti objekta, kar
vse je last dolžnika Gospodarski zbornik,
d.o.o., Linhartova 11/a, Ljubljana, z dnem

II R 1310/98-7
I-8
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1310/98 z dne 1. 12. 1998
je bil lokal št. 2, v suterenu v izmeri 77,25
m2 skupno z dvema parkirnima mestoma v
1. kleti objekta FDV v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi, ki je last dolžnika Maksimovič
Rajka, s.p., Fora fotokopiranje in razmnoževanje, Kardeljeva ploščad, Ljubljana, z
dnem 4. 12. 1998 zarubljen v korist upnika Probanka, d.d., Gosposka ul. 23, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998
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II R 1321/98-9
I-9
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1321/98 z dne 1. 12. 1998 je
bil poslovni prostor v pritličju stolpnice št. 5,
na Pavšičevi ulici 4 v Ljubljani, v izmeri
139,30 m2 na JZ delu pritličja, ki je last
dolžnika Epromak, d.o.o., Smrekarjeva 29,
Ljubljana, z dnem 9. 12. 1998 zarubljen v
korist upnika Volksbank – Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34,000.000
SIT s pp.”
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998
In 63/98
O-16
Na podlagi notarskega zapisa opr. št. SV
828/91 z dne 28. 10. 1998 ter na podlagi
predloga strank z dne 30. 10. 1998 se
opravi v korist upnika Banka Domžale, d.d.,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, Domžale in v breme zastavnih dolžnikov Gorišek Lidije in Gorišek Viljema, oba Bukovčeva 38, Vir rubež s popisom nepremičnine: stanovanje št. 18: garsonjera v skupni izmeri 33,20 m2 na naslovu Klavčičeva 8, Kamnik, v izmeri
283/10.000 celotnega objekta, nahajajočega se na parc. št. 453/5 k.o. Podgorje,
ki je v lasti zastavnih dolžnikov na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 985/98 z dne
5. 10. 1998.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 1. 1999
I R 103/98
I-13
Okrajno sodišče v Črnomlju je v
postopku zavarovanja upnika SKB Banka,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, ki ga zastopa
odvetnik Samo Plantan iz Novega mesta,
Novi trg 6, proti dolžniku Bomales, d.o.o.,
iz Črnomlja, Nova Loka 43, ki ga zastopa
direktor Črne Marjan in zastaviteljev Černe
Marjana in Černe Rozalije, iz Črnomlja,
Kajuhova 2, zaradi zavarovanja denarne
terjatve po členu 250 in 251 ZIZ, na
podlagi izvršljivega notarskega zapisa za
znesek 23,000.000 SIT, v smislu prvega odstavka 251. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, dne 29. 12. 1998,
sklenilo:
Za zavarovanje upnikove denarne terjatve upnika SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, proti dolžniku Bomales, d.o.o.,
iz Črnomlja, Nova Loka 43, v višini
23,000.000 SIT s fiksno 7,5% letno
obrestno mero in z zapadlostjo in pripadki
navedenih v sporazumu o zavarovanju denarne terjatve v notarskem zapisu opr. št.
SV 477/98 z dne 28. 10. 1998 – notarja
Janeza Ferleža iz Črnomlja, se dovoli in
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi.
Zastavna pravica se zabeleži, in sicer na
stanovanju št. 16 v II. nadstropju bloka na
Kajuhovi 2, v Črnomlju, ki stoji na parc. št.
955, vl. št. 1152 k.o. Črnomelj, ki je last
zastavitelja Černe Marjana iz Črnomlja, Kajuhova 2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4, z dne 18. 11. 1991 in aneksa št. 1
k tej pogodbi z dne 15. 12. 1992 sklenejne
s prodajalcem BELT, d.o.o., Črnomelj, Ul.
Heroja Starihe 17.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Z rubežem pridobi upnik SKB Banka,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, zastavno
pravico na nepremičnini, ki ni vpsiana v
zemljiški knjigi iz točke 2 navedenega
sklepa.
Zastavna pravica se vpiše tudi na originalno kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 4, z dne 18. 11. 1991, ki se
izroči upniku.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki se preganja na oškodovančev predlog.
Izdani sklep ima naravo sklepa o zavarovanju.
Pravni pouk: zoper sklep lahko dolžnik
vloži ugovor, upnik pa pritožbo, v osmih
dneh od vročitve sklepa. Ugovor mora biti
obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti
dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti
dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Neutemeljen ugovor sodišče pošlje Višjemu sodišču v Ljubljani, da o njem odloči
kot o pritožbi. Glede stroškov tega postopka pa lahko obe stranki v istem roku vložita
pritožbo.
Okrajno sodišče v Črnomlju,
dne 29. 12. 1998
R384/98
I-14
Na podlagi sporazuma strank v notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr. št. Sv 1275/98, z dne
14. 12. 1998 in sklepa naslovnega sodišča opr. št. R 384/98 z dne 21. 12.
1998 se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika na podlagi: posojilne pogodbe št. 9147/97, rač. št.
420001-403, z dne 14. 12. 1998, v višini
5,000.000 SIT, z obrestno mero 5,2% letno in posojilne pogodbe št. 9148/27, račun št. 420001-403, z dne 14. 12. 1998,
v višini 6,000.000 SIT z obrestno mero
5,45% letno; obe posojili upnica revalorizira v višini, rokih in na način, določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice; obrestna mera pri obeh
posojilnih pogodbah se spreminja skladno
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice, s tem da si upnica
pridružuje pravico, da v času pogodbenega razmerja spremeni način obračunavanja
in plačil te pogodbe v skladu z vsakokrat
veljavnim določilom o načinih in rokih za
obračun in plačilo obresti upnice; v primeru, da dolžnika ne poravnata pravočasno
zapadlih obveznosti po navedenih posojilnih pogodbah, jima upnica zaračunava na
neplačani znesek zamudne obresti po vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih merah; upnica ima pravico zaračunati tudi provizijo in dejanske stroške za opravljene
storitve skladno z veljavno tarifo upnice;
obe navedeni posojili se koristita z možnostjo večkratne porabe in vračila od
14. 12. 1998 dalje, s tem da dokončno
dospeta v plačilo 13. 12. 1999; terjatev je izvršljiva dne 13. 12. 1999 oziroma prej, če:
– dolžnika ne plačata pravočasno obveznosti po sporazumu,

– se izkaže, da so podatki enega ali drugega dolžnika v sporazumu neresnični,
– dolžnika prenehata poslovno sodelovati z banko,
– dolžnika ne zavarujeta zastavljene nepremičnine in zavarovalne police ne vinkulirata v korist upnice ter zavarovanja in vinkulacije ne obnavljata vsako leto,
– dolžnika ne izpolnita drugih obveznosti iz sporazuma,
opravi rubež nepremičnine in zaznamba
prepovedi odtujitve ter obremenitve zastavljene nepremičnine ter zaznamba izvršljivosti terjatve na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnem prostoru
št. 52, v izmeri 48,34 m2, v I. nadstropju
objekta poslovno-trgovskega centra Zeleni
park, ki stoji na parc. št. 1398/4 in 1607/
1, vpisani v vl. št. 990 k.o. Koper, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, kar je razvidno
iz kupne pogodbe št. TCS-55/94-KUP z
dne 27. 10. 1994, sklenjene s prodajalcem Agensdesign, d.o.o., Koper in overjene pri Temeljnem sodišču v Kopru, enoti v
Kopru, dne 28. 11. 1994 pod št. Ov I
7179/94.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1998
II R 1245/98-10
I-18
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani II R 1245/98 z dne 3. 11.
1998 je bilo stanovanje št. 6 v I. nadst.
v skupni izmeri 67,77 m2, ki se nahaja v
stanovanjski hiši vl. št. 953 k.o. Bežigrad,
parc. št. 2156, ki je last dolžnika Matije
Herica, Smoletova ul. 13, Ljubljana, z dne
30. 11. 1998 zarubljeno v korist upnika
Ahlin Franca, Za gasilskim domom 11,
Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 16.560 DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 1999
V R 296/98
I-33
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 296/98 z dne 16. 11. 1998 v
izvršilni zadevi upnika Banka Celje, d.d.,
Celje, Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika
Erjavec Andreja, s.p. Sisley trgovina, Gubčeva 6, Celje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo trgovskega lokala – trgovine s tekstilom – Sisley, stoječi
na parc. št. 2232 in 2228 v izmeri 74,90
m2 v poslovnem objektu Kreuh v Gubčevi
ul. 6, v Celju, ki je lociran v pritličju in I.
nadst. navedenega poslovnega objekta s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
katerega lastnica je zastaviteljica Andreja
Erjavec, Ložnica pri Celju 4, na podlagi
darilne pogodbe z dne 30. 11. 1995 do
celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne prvice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 11. 1998
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Ob-678

Razpisi
delovnih mest

Ob-750
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 23. in 34. člena statuta ter
pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razpisuje na Območni
izpostavi Ptuj delovno mesto
strokovnega svetovalca za glasbeno
dejavnost.
Razpisni pogoji:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje najmanj enega tujega
jezika.
Poskusno delo traja 5 mesecev.
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, 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Št. 122-01/99
Ob-677
Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, razpisuje prosto delovno
mesto
načelnika Upravne enote Maribor.
1. Kandidat mora, poleg splošnih in posebnih pogojev, ki jih določa 4. člen zakona o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS,
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I,
4/93 in 70/97), imeti:
– univerzitetno izobrazbo in
– najmanj deset let delovnih izkušenj.
2. Izbrani kandidat bo z dnem imenovanja sklenil delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, če v
aktu o imenovanju ne bo drugače določeno.
3. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije,
Erjavčeva ulica 15, Ljubljana (s pripisom
“prijava za razpis”).
4. Vse prijavljene kandidate bomo obvestili o izbiri v roku osem dni od dneva
izbire.
Vlada Republike Slovenije

Svet Šolskih delavnic tehniških šol v
Ljubljani, Ljubljana, Barjanska c. 4, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po
53. ali 145. členu ZOFI (Ur. l. RS, št.
12/96). Imeti morajo pedagoške, organizacijske in poslovne sposobnosti, potrebne
za uspešno vodenje zavoda. Ravnatelj bo
imenovan za 4. leta. Delo bo začel opravljati
po pridobitvi soglasja ministrstva za šolstvo
in šport.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev z opisom dosedanjega dela
pošljite v 10 dneh po objavi na naslov
s pripisom “razpis ravnatelja”. Kandidati
bodo obveščeni o izboru v zakonitem
roku.
Šolske delavnice
tehniških šol v Ljubljani

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 045/99
Ob-668
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
061/175-21-86.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: TV reportažni avto
z osem do devet kamerami in vso drugo pripadajočo video in audio opremo
– 1 komplet – v ocenjeni vrednosti ca.
670,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: maj 1999.
5.
RTV Slovenija
Javni zavod

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

Št. 589/99
Ob-700
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj, 064/211-362.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dobava in
montaža s plinom izoliranega 110 kV
stikališča
RTP
Labore
(GIS):
600,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Kranj–Labore.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: maj 1999.
5.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj
Ob-723
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena,
tretjega odstavka 18. člena in 43. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavljamo:
1. Ime, oziroma naziv in sedež javnega
naročnika: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10,
kontaktna oseba dipl. inž. Bogomir Eržen,
istotam; tel. 17-29-400, 17-29-425, faks
317-851.
2. Predmet in vsebina javnega naročila:
izgradnja II. faze centralne čistilne naprave Ljubljana v Zalogu.
3. Orientacijska vrednost javnega naročila ter predvideni čas objave razpisa:
7.189,552.000 SIT po cenah iz oktobra
1997; javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti bo objavljen po izteku zakonskega roka.
4. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
se bodo upoštevale preference domačih ponudnikov, ki jim bo priznana sposobnost, v
višini do 10%.
5. S to objavo se za isti predmet nadomešča objava namere javnega naročila po
tretjem odstavku 18. člena ZJN, objavljena
pod št. 6912, Ob-3913 (Ur. l. RS, št. 57/97).
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana
Št. 4/99
Ob-770
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, telefaks
178-47-19.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba zunanje ureditve.
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Vrednost del: 180,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Dom podiplomcev
in gostujočih profesorjev Ljubljana, Mariborska ulica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 1. 7. 1999.
5.
pooblaščeni predstavnik naročnika:
Smelt International, d.d., Ljubljana

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

Št. 2-258/99
Ob-778
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks 061/29-14-821 in
061/29-14-822.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava, izvedba in predaja v upravljanje SV in TK opreme za
gradnjo “Slovensko-Madžarske železniške povezave” I. faza gradnje proge
Puconci–Hodoš–državna meja.
Ocenjena vrednost: 1.300,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: odsek proge (Murska
Sobota) Puconci–Hodoš–državna meja.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: april 1999.
5.
Slovenske železnice, d.d.

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

Popravek
Ob-787
V javnem razpisu za Dom starejših Šentjur za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
opreme pralnice in kuhinje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999;
Ob-595, je bilo pomotoma izpuščeno besedilo pod 7. (b) točko, ki se glasi:
“Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
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nudb bo 1. 3. 1999 ob 8. uri v sejni sobi
Občine Šentjur, II. nadstropje, soba št.
48, Mestni trg 10, Šentjur.”
Dom starejših Šentjur
Št. 13/99
Ob-671
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica, telefaks 0602/35-193.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Glančnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za izgradnjo električnega napajalnega omrežja Glančnik
z montažo in izvedbo gradbenih del.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
6 tednov po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na
naslovu naročnika v tajništvu ali na tel.
0602/35-419 pri Kogoj Miroslavu.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je treba predložiti do 25. 2. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, 2392
Mežica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. 3. 1999 ob 10. uri
na sedežu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do izbire
ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– obrazec BON 1 in BON 2,
– dokazila o poravnanih davčnih obveznostih,
– izpisek iz sodnega registra (registracijski list), iz katerega je razvidno, za katero
dejavnost je ponudnik registriran.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): teh-

nične lastnosti, cena, plačilni pogoji, reference.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki na tajništvu naročnika, kontaktna oseba Kogoj Miroslav, tel.
0602/35-419.
16., 17.
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.
Št. 047/99
Ob-672
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: po naslednjih blagovnih skupinah:
– skupina A: dobava strojne in sistemske programske opreme centralnega računalniškega sistema s postavitvijo sistema in integracijo nove opreme z obstoječo opremo ter izvajanje tehnične
pomoči, svetovanja in vzdrževanja,
– skupina B: dobava računalniške periferne opreme (PC, tiskalniki).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje tudi za naročilo
vsake posamezne blagovne skupine (skupina A v celoti, skupina B v celoti ali obe
skupini v celoti).
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
97,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina A: 79,000.000 SIT,
– skupina B: 18,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: najpozneje 3 meseca po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave in
izvedbe integracije z obstoječo opremo: (velja za skupino A): najpozneje 4 mesece od
podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike – tajništvo, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 1999 do
19. 2. 1999 med 9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 10.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski pri Novi LB, d.d., Ljubljana, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na številko 00-789100-51, z oznako predmeta plačila (oznako razpisa). Dodatne informacije
so na razpolago samo v pisni obliki pri Zvonetu Hribarju, na naslovu pod 6. (a) točko,
faks št. 175-42-20.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 9. 3. 1999
do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
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Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 047/99 – SW in HW za centralni računalniški sistem in periferno opremo. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 1999 ob 12. uri v Veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 2,000.000 SIT za celotno ponujeno
opremo (oziroma samo za opremo skupine
A v višini 1,500.000 SIT samo za opremo
skupine B v višini 500.000 SIT).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ustreznost splošnim zahtevam razpisa (tehnična
ustreznost in kakovost opreme/storitev, ponudnik mora predložiti veljavno dokazilo, da
je uradni prodajalec in pooblaščeni vzdrževalec razpisane opreme; ekonomska cena;
plačilni pogoji; dobavni roki; reference dobavitelja; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med popolnimi ponudbami izbora ne opravi.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 12. 1998 v
Uradnem listu RS, št. 90 pod št. 9119 in št.
RTV/042/98, in je bil s sklepom Revizijske
komisije št. 019-4/99-108-87 z dne 21. 1.
1999 razveljavljen.
Javni zavod
RTV Slovenija
Ob-759
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 061/13-12-082, faks
13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (diagnostika).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tri RTG aparate za splošno diagnostiko.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
1. del naročila: 1 × teledirigirana RTG
naprava za slikanje in preslikavo,
2. del naročila: 1 × RTG naprava za slikanje skeleta in pljuč,
3. del naročila: 1 × RTG naprava za slikanje pljuč.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
58,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. del naročila: 32,000.000 SIT,
2. del naročila: 15,000.000 SIT,
3. del naročila: 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava in montaža od 15. 4. 1999 do 30. 6.
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 32), Kotnikova 28, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun št. 50101-603-48587, sklicna št. 02
125-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 3. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba”, za JR - RTG aparati 99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 13.30 Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, velika sejna
soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih mesečnih obrokov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za pravne osebe (gospodarske družbe) sodno overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; lastna izjava, da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost; za
pravne osebe dokazilo, da ponudnik ni plačilno nezmožen ter ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom (BON1 in
BON2 oziroma BON3) ter za samostojne
podjetnike davčna napoved in potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, določenih z
zakonom ter potrdilo banke o povprečnem
mesečnem stanju na žiro račun v zadnjih
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treh mesecih; potrdilo pristojnega organa,
da v preteklih treh letih pred začetkom oddaje javnega naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem; izjava ponudnika, da
lahko zagotovi 100% dobavo razpisanih
RTG naprav; izjava ponudnika, da leto izdelave in prodaje prve naprave tega modela ni
starejše od pet let; izjava ponudnika o potrditvi kvalitete delov RTG naprav z navedbo
ustreznih dokazil (certifikate ponudnik predloži); izjava ponudnika o odzivnem času v
primeru okvare RTG naprave; izjava ponudnika o garancijski dobi RTG naprav in posameznih delov; izjava ponudnika o časovnem
roku, v katerem je še možna dobava rezervnih delov; izpolnjen vzorec pogodbe o servisiranju; izpolnjen obrazec o referencah ponudnika; izjava ponudnika o skrajnem roku
dobave in montaže; izjava ponudnika o plačilnih pogojih; izjava ponudnika o morebitnih dodatnih ugodnostih v obliki blagovnih
popustov; bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od orientacijske vrednosti javnega naročila; izjava banke, da bo
ponudnik pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, izjava banke,
da bo ponudnik pridobil bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% od vrednosti pogodbe; izpolnjena, parafirana (vsaka stran posebej) in podpisana pogodba, ki je priloga razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 8. 3. 1999
po 11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba mag. Marjana Sever Bračun, dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-760
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 061/13-12-082, faks
13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: brizge in igle za enkratno
uporabo, katetri, infuzije, kanile, tubusi,
pribor za šivanje ran, osebna zaščitna
sredstva, opornice, ovratniki, sonde, maske in ostali potrošni material, material
za sterilizacijo, aparati in inštrumentarij
ter tekstil in delovne obleke, po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
podskupina a) – brizge in igle za enkratno uporabo, katetri, infuzije, kanile,
podskupina b) – tubusi, pribor za šivanje
ran, osebna zaščitna sredstva, opornice,
ovratniki, sonde, maske in ostali potrošni
material,
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podskupina c) – material za sterilizacijo,
podskupina č) – aparati in inštrumentarij,
podskupina d) – tekstil in delovne obleke.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
47,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– podskupina a) – 5,700.000 SIT,
– podskupina b) – 24,000.000 SIT,
– podskupina c) – 5,800.000 SIT,
– podskupina č) – 6,500.000 SIT,
– podskupina d) – 5,200.000 SIT.
3. del naročila: 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun št. 50101-603-48587, sklicna št. 02
6-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 3. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba”, za JR - 1/3/99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, velika
sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60-dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: 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 (gospodarske družbe) sodno
overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije; lastna izjava, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na njegovo nestrokovnost; za pravne
osebe obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ter za samostojne podjetnike davčna
napoved in potrdilo o poravnanih davkih in
prispevkih, določenih z zakonom ter potrdilo
o povprečnem mesečnem stanju na žiro
računu v zadnjih treh mesecih; izjava ponudnika, da lahko zagotovi 100% dobavo
razpisanih vrst blaga iz posamezne podskupine; potrdilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom oddaje javnega naročila njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; bilanca
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stanja in uspeha za pretekla 3 leta; izpolnjen
obrazec o referencah ponudnika; izjava
ponudnika o plačilnih pogojih; izjava ponudnika o odzivnem času; izjava, v kateri ponudnik
navede, s katerimi certifikati o kakovosti
poslovanja in kakovosti blaga razpolaga; bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti pogodbe; izjava banke, da bo
ponudnik pridobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe; izjava ponudnika o
morebitnih dodatnih ugodnostih v obliki
blagovnih rabatov ali finančnih popustov; izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, ki je
priloga razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 8. 3. 1999
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 10%.
– boniteta ponudnika – 5%,
– celovitost ponudbe – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba mag. Marjana Sever Bračun, dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-828
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 061/215-516.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročila se izvrši na
naslovu naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: (priloga 09) izdelava
in dobava publikacij in drugih tiskovin:

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
1.

kuverte:
a) amerikanke z levim okencem: 23 x 11 cm
b) amerikanke brez okenca: 23 x 11 cm
C) kuverte B5-srednje: 25 x 17,5 cm
Č) kuverte natron A4+: 25 x 33 cm
d) kuverte natron, B4+: 27 x 35 cm
e) kuverte za diskete: skupna za 3,5 inch in 5,5 inch diskete
f) kuverte-vrečke z dnom A4+: 25 x 35 x 4 cm
g) kuverte-vrečke z dnom: B4+, 27 x 37 x 5 cm
dopisni papir:
dopisni listi 1 stran: zunanji dopis
dopisni listi 2 stran: notranji
dopisni listi 1 stran G:
dopisni listi 2 stran G:
publikacije:
a., b. letno poročilo: slo. + ang. izdaja

2. c., č. bilten: slo. + ang. izdaja
3. prikazi in analize:
4. e., f. publikacija: A-1/1, B-5/5:

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročilo bo oddano le v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: je ca.
20 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: za
obdobje treh let so predvidene periodične
ali sukcesivne dobave na zahtevo naročnika
v skladu z roki, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
posamezne dobave se izvršijo v rokih, predvidenih v razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo vsak delavnik od 9. 2. 1999 do 16. 2. 1999 od 8.
do 15. ure na naslovu: Banka Slovenije,
Vložišče, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
15.000
5.000
5.000
100.000
100.000
5.000
5.000
a. slo: 600 kom
b. ang: 1100 kom
c. slo: 900 kom
č. ang: 1000 kom
400 kom
e. 300 kom
f. 300 kom

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
20.000 SIT; na ŽR: 50100-611-0060015,
sklicna št.: 27099.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo predložiti ponudbe do 17. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Banka Slovenije, Vložišče,
Slovenska 35, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1999 ob
12. uri v prostorih Banke Slovenije.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
9. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja in plačila so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od skrajnega roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila:
Poleg splošnih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo pri izbiri upoštevana sledeča ponderirana merila za dodelitev naročila:
1. Ugotovljena sprejemljiva kvaliteta
testnih izdelkov iz priloge 13:
izločilni kriterij: kvaliteta testnih izdelkov ni sprejemljiva.
2. Cena izdelkov z upoštevanjem navedenih zahtevanih elementov iz priloge 09:
izločilni kriterij: cene izdelkov ne upoštevajo dosledno VSEH elementov izvedbe
in dobave, cene niso priložene za celotno
povpraševanje v prilogi 09.
3. Dobavni roki:
izločilni kriterij: ni predložene pisne
garancije o dobavi v določenih rokih.
4. Poslovna zanesljivost ponudnika in
dosedanje izkušnje pri poslovanju:
izločilni kriterij: slabe izkušnje, finančni pokazatelji negativni.
5. Kadrovska zasedba ponudnika za
predmet javnega razpisa:
izločilni kriterij: ni priloženih potrdil o
usposobljenosti delavcev za področje prijave.
6. Opis strojnega parka ponudnika in
priprave za tisk;
izločilni kriterij: ni priloženega opisa
strojnega parka.
7. Izjava o zagotavljanju varovanja podatkov naročnika v toku priprave in izvedbe
tiska:
izločilni kriterij: izjava ni priložena.
8. Čas delovanja ponudnika v dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, na slovenskem trgu:
izločilni kriterij: čas pod 1 letom.
9. Spisek del, ki jih za ponudnika
opravljajo pogodbeni partnerji:
izločilni kriterij: ni priloženega spiska
pogodbenih partnerjev.
10. Reference ponudnika v Sloveniji.
15. Posebne zahteve po izvedbi platnic
publikacij ter druge zahteve so navedene v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije posreduje Daniel
Artiček, Banka Slovenije, 1505 Ljubljana,
tel. 061/17-19-412, faks 061/215-516.
Banka Slovenije
Št. 86
Ob-701
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor, faks
062/225-515.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kamiona prekucnika nosilnosti ca. 5000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
vozilo je potrebno dobaviti najpozneje do
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 26. 2. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8, Maribor,
Mariji Bračko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 26. 2.
1999 ob 11. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor (soba št. 26/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 26. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi vozila in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 25. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:
– reference 45%,
– ponudbena cena 35%.
Ostale ugodnosti (rok dobave, dosedanje izkušnje z dobaviteljem, ugodnejši plačilni pogoji, možnost kompenzacij...) 20%.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, inž. (tel.
062/225-351) na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Ob-702
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, 2000 Maribor, faks
062/225-515.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Strma ulica 8, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava kombiniranega
vozila za prediranje kanalizacije, skupne mase 18t.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
vozilo je potrebno dobaviti najpozneje do
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi
ulici 8 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba
št. 39/I).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 1. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 5. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Strma ulica 8, Maribor,
Marija Bračko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbiranih ponudb bo 5. 3.
1999 ob 10. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici
8, Maribor (soba št. 26/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 1,700.000 SIT z veljavnostjo do
5. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
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plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi vozila in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 4. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:
– reference 45%,
– ponudbena cena 35%.
Ostale ugodnosti (rok dobave, dosedanje izkušnje z dobaviteljem, ugodnejši plačilni pogoji, možnost kompenzacij...) 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9.
uro pri Emilu Novaku, inž. (tel. 062/225-351)
na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici 8, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Ob-519
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, faks
063/743-446.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Šentjur.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema in m ontaža opreme za:
– 8 enosobnih stanovanj v izmeri
57,30 m2,
– 2 enosobni stanovanji v izmeri
45,27 m2,
– 1 enosobno stanovanje v izmeri
38,90 m2,
– 1 enosobno stanovanje v izmeri
37,89 m2,
– 2 stanovanji z enoposteljno sobo v izmeri 18,88 m2.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,800.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. april 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
10. maj 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. februarja
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50770-630-10243.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. februar 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave v Uradnem listu RS, s predmetom javnega naročila ter oznako ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. februar 1999 ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku največ 3% vrednosti razpisa.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila: v roku 30
dni po dobavi in montaži celotne 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 21. aprila
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, Šentjur, Mastnak Marjana, soba št. 45 (tel. 063/743-215).
16., 17.
Stanovanjski sklad
občine Šentjur pri Celju
Ob-739
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednosti 29,885.849 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
4,231.410 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 7,618.233
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
355.536 SIT,
4. jajca – 238.460 SIT,
5. olja in izdelki – 748.973 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
2,989.793 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 1,071.310 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 2,428.820
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
571.199 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
529.721 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 7,483.984 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,618.410 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 Božidarja Jakca, Nusdorferjeva
10, 1000 Ljubljana – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 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. 50103-603-46278.
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: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10,
1000 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 15. 4. 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 izvrševanju proračuna RS, navodilo o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
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– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 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 Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, pri vodji šolske prehrane Dragici Polajnar, tel./faks
061/443-074 ali 442-900.
16., 17.
Osnovna šola Božidarja Jakca
Ljubljana
Ob-740
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Sladki Vrh, Sladki Vrh
8a, 2214 Sladki Vrh.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sladki
Vrh, Sladki Vrh 8a, 2214 Sladki Vrh.
(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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi, sirupi in mineralne
vode,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki,
11. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednosti 15,835.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,550.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,292.500
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
300.000 SIT,
4. jajca – 70.000 SIT,
5. olja in izdelki – 385.000 SIT,

6. sveža zelenjava in sadje –
1,195.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 393.380 SIT,
8. sadni sokovi, sirupi in mineralne
vode – 499.098 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
362.293 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 4,320.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago –
1,467.729 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 Sladki Vrh, Sladki Vrh 8a, 2214
Sladki Vrh – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 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. 51800-603-30512.
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: Osnovna šola Sladki Vrh,
Sladki Vrh 8a, 2214 Sladki Vrh – tajništvo
šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Sladki Vrh, Sladki 8a, 2214 Sladki Vrh.
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 15. 4. 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: 26. 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,
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– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Sladki Vrh, Sladki Vrh 8a,
2214 Sladki Vrh – pri tajnici šole Vidi Šauperl, tel. 062/644-450, faks 062/644-285.
16., 17.
Osnovna šola Sadki Vrh
Ob-741
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Pohorskega odreda,
Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica.
(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 sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednosti 28,022.720 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,324.137 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 8,043.850
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
201.800 SIT,
4. jajca – 234.000 SIT,
5. olja in izdelki – 434.350 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
2,145.555 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 939.340 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,152.230
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
541.325 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
1,416.220 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 6,546.210 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,043.702 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 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. 51810-603-32020.
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: Osnovna šola Pohorskega
odreda, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Pohorskega odreda, Kopališka 1,
2310 Slovenska Bistrica.
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 15. 4. 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 izvrševanju proračuna RS, navodilo o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni 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: 26. 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 Pohorskega odreda, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica, pri vodji šolske prehrane Mariji Jug ali ravnatelju
šole Ivu Ajdniku, tel. 062/811-983.
16., 17.
Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica
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Št. 7/99
Ob-742
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Bled, Trubarjeva 7a, 4260
Bled, kontaktna oseba Darja Vernig, prof.
ravnateljica vrtca, tel. 064/742-177.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Bled, Trbuarjeva 7a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: meso in mesni izdelki v
količini:
– meso goveje ca. 1.800 kg, v vrednosti ca. 1,650.000 SIT,
– meso svinjsko ca. 1.000 kg, v vrednosti ca. 800.000 SIT,
– meso piščančje in puranje ca. 1.200
kg, v vrednosti ca. 1,250.000 SIT,
– suhomesnati izdelki ca. 1.200 kg, v
vrednosti ca. 1,500.000 SIT,
– mleto meso ca. 1.000 kg, v vrednosti
ca. 1,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko ponudijo samo eno ali več
vrst mesa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
6,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: vsakodnevna jutranja dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se dobi pri ravnateljici
vrtca vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v vrtcu proti dokazilu o plačilu 2.000
SIT
na
žiro
račun
vrtca
št.
51540-603-34163.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Bled, Trubarjeva 7a,
4260 Bled, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika tudi naslov
ponudnika in posebna oznaka “Ne odpiraj –
javni razpis”. Če posamezni ponudnik pošilja dve ali več variantnih vlog, mora biti vsaka v posebni kuverti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala dne 11. 3.
1999, ob 10. uri v prostorih Vrtca Bled,
Trubarjeva 7a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 600.000
SIT v skladu z navodili o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
Garancija mora trajati do 30. 3. 1999. V

tem času mora ponudnik, ki je izbran, skleniti z naročnikom pogodbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
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:
Ponudniki morajo predložiti dokazila, da:
– izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnosti upravljanja, zanesljivosti, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,
– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,
– njihovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, njihovo poslovanje ne sme biti s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– so poravnali davke in prispevke, določene z zakonom,
– njihovi vodstveni delavci niso bili v preteklih treh letih pred pričetkom naročila obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– so že opravljali enake storitve (dobavljali meso) kot so predmet naročila (predložiti morajo referečno listo).
Drugi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 9. 3.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb, so navedene v razpisni dokumentaciji.
Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),
– dobavni roki,
– reference o dosedanjem opravljanju
enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
Vsa merila so v enakem razmerju.
15., 16., 17.
Vrtec Bled
Ob-743
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/854-986.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kompozitna sidra, ca.
19500 kosov.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
kvartalih v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo direktorja proizvodnega sektorja, Ana
Špoljar, Partizanska 78, 3320 Velenje, soba 234, od 7. do 12. ure, tel.
063/853-312,
int.
2214,
faks
063/861-680.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 1999 do
12. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 52800-601-23430, predložiti potrdilo –
virman.
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: naveden pod 6. (a) točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri, Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: določeno v
razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Miroslav Lenart, priprava dela Premogovnika Velenje, tel.
063/853-312,
int.
1327,
faks
063/854-986.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 305-035/98-502
Ob-744
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, ZPKZ Dob, GE “Pohorje”, p.o., Slovenska vas 14, 8233 Mirna, faks
063/47-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Pohorje, p.o., Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos viličar na plinski
pogon, nosilnost 3t, s prigrajeno obračalno ploščo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati samo za dele
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dva
meseca po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pohorje, p.o., Slovenska vas 14, 8233 Mirna,
Franc Podržaj (tel. 068/47-008, faks
068/47-114) ali delavka tajništva Pohorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 17. 2. 1999 do
13. ure, s pisnim pooblastilom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brazplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 2. 1999 do 12. ure,
v zapečateni kuverti, jasno označeni z napisom: Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za nakup viličarja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za pravosodje
RS, Uprava za izvšrevanje kazenskih sankcij, Zavod za prestrajanje kazni zapora Dob,
GE “Pohorje”, p.o., Slovenska vas 14,
8233 Mirna, prevzemnica Silva Kolenc,
sprejemna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: eden ponudnik, pogodba.
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 pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finančne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe po izteku roka za predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora,
Dob pri Mirni

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 675

Ob-840
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Zavod); telefon
17-21-200, faks 061/312-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca z javnim
razpisom brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: sedeži območnih
enot in izpostav naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno nabaviti: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
Pisarniški material je razdeljen v šest skupin:
– skupina 1: pisarniški material razno,
– skupina 2: trakovi, tonerji za fotokopirne stroje in laserske tiskalnike,
– skupina 3: obrazci,
– skupina 4: fotokopirni papir A4 80 g,
– skupina 5: papir, ovojnice brez dodatnega tiska,
– skupina 6: papir, ovojnice z dodatnim
tiskom.
(c) Navedba ali se ponudnik lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga: ponudniki se lahko potegujejo za dobavo pisarniškega materiala ločeno po skupinah.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
105,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina 1: 25 mio SIT,
– skupina 2: 12 mio SIT,
– skupina 3: 8 mio SIT,
– skupina 4: 10 mio SIT,
– skupina 5: 12 mio SIT,
– skupina 6: 38 mio SIT.
4. Datum dobave: predvidoma od 1. 6.
1999 do 31. 5. 2000 oziroma v skladu s
pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka naročila:
predvidoma 31. 5. 2000 oziroma v skladu
s pogodbo.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Ana Škufca (soba 111), Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko razpisno
dokumentacijo prevzamejo na sedežu naročnika vsak delavnik od 11. do 13. ure
oziroma jo prejmejo po pošti. Prevzem razpisne dokumentacije je možen le z dokazilom o plačilu stroškov 5.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na ŽR št.
50101-603-47826 ali na blagajni na sedežu naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 3. 1999 do 10. ure. Na vsakem ovitku
mora biti naslov naročnika. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba“ in številko
Uradnega lista RS objave razpisa z navedbo javnega razpisa na katerega se ponudba nanaša. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen naslov ponudnika. Če predlo-
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ži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo
biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo
število navedeno.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ana Škufca (soba 111),
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 10. uri na Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, v računalniški učilnici št.
008 v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisne vrednosti
skupin za katere je oddana ponudba, z veljavnostjo do 5. 7. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni 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:
na tem razpisu lahko sodelujejo vsi ponudniki iz Slovenije, ki so registrirani kot pravne osebe ali samostojni podjetniki in so
sposobni sukcesivno in pravočasno dobavljati pisarniški material in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik mora predložiti ustrezna
dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna najmanj do 5. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN)
Ponudbe za posamezno skupino se točkujejo po naslednjih kriterijih:
– cena: 0-80 točk (ocenjuje se skupna
vrednost ponudbe za skupino),
– plačilni pogoji 0-10 točk (ocenjuje se
ponujeni plačilni rok od dneva izstavitve računa),
– dobavni rok 0-10 točk (vrednoti se dolžina dobavnega roka od trenutka, ko dobavitelj prejme naročilo naročnika /velja za
skupine pisarniškega materiala 1, 2, 3, 4 in
5/ oziroma naslednji dan od dneva naročila
določenega v pogodbi /velja za 6. skupino
pisarniškega materiala/).
Za posamezno skupino bo izbran ponudnik, ki bo zbral največje število točk, ob
predpogoju, da ves ponujeni pisarniški material znotraj skupine ustreza vsem zahtevam naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora zagotavljati 100%
razpisanih postavk pisarniškega materiala za
skupine pisarniškega materiala za katere je
oddal ponudbo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani ponudniki, ki želijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, lahko naročniku pošljejo zahtevek za
pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana ali na faks št.
061/312-182 (Ana Škufca).
16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Razveljavitev
Ob-786
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, Maribor, razveljavlja javni razpis za izgradnjo
ca. 760 m vodotesnega betonskega kanala, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 73
z dne 30. 11. 1998; Ob-7626.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Ob-669
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja št. 13, tel. 066/4860,
faks 066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Strunjan, KS Strunjan, Občina Piran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vodovod za Krko v Strunjanu, dolžina cevovoda LŽ duktil K9 fi 200 mm in fi 100
mm je 1.150 m in rezervar Krka V= 200
m3. Ocenjena vrednost del je 55,000.000
SIT. (Vrednost gradbenih in montažnih del
ter vodovodnega materiala).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: skupna ponudba
za montažna in gradbena dela.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek
del je 25. 3. 1999, rok izvedbe je 90 koledarskih dni, datum dokončanja je 25. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o., – tajništvo soba 101 – Ulica 15. maja št. 13, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 2. 1999 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT, ponudniki lahko
poravnajo na blagajni Rižanskega vodovoda, oziroma na ŽR Rižanskega vodovoda
št. 51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do ponedeljka 8. 3. 1999, do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo vodovoda za Krko v Strunjanu” –
javni razpis.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v ponedeljek 8. 3. 1999
ob 11.15 na Rižanskem vodovodu.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do izteka ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situacijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40 člen.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: od 8. 3. 1999 dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.,
tel. 066/48-60, pri Šarkanj Jadranu in Grošelj Leonu.
17., 18.
Rižanski vodovod, Koper, d.o.o.
Ob-670
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, faks 063/442-874.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Celje, Kersnikova
ulica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena dela za razširitev in obnovo Kersnikove ulice.
Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
maj 1999, predviden zaključek del konec
julija 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MO
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 9, Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave JR v
Uradnem listu RS do vključno 15. 2. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
Zavoda za planiranje in izgradnjo št.
50700-630-8010105.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 2. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9, Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 1999 ob 9. uri na naslovu: Mestna
občina Celja, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 9/III, Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
akceptni nalog v višini 500 SIT s trajanjem
veljavnosti do podpisa izvajalske pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja avansov ni, potrjene mesečne situacije naročnik plača najkasneje v
roku 80 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: usposobljenost ponudnikov bo naročnik določil na podlagi “Dokumentacije za ugotavljanje usposobljenosti”,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe do javnega odpiranja
ponudb 5. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena in fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– finančne bonitete,
– reference za tovrstna dela,
– roki izvedbe,
– garancija za kvaliteto opravljenih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse dodatne informacije o naročilu in
možnost pregleda tehnične dokumentacije
dobijo ponudniki na sedežu naročnika pri
pooblaščeni osebi Jožetu Založnik, gr. inž.
tel. 063/484-822.
17., 18.
Mestna občina Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Št. 03/12752/98
Ob-703
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana), faks 061/151-20-03.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Telekomunikacijsko
območje Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A) Gradbena, kabelsko-montažna dela, električne meritve ter projekti izvedenih del, vključno s podzemnim katastrom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naziv objekta:
KKO kare 14 Ljubljana
(Dunajska-Topniška, Vojkova, Robova)
KKO kare 18 Ljubljana
(Slovenska, Dalmatinova, Resljeva, Trg OF)
KKO kare 28, 29 Ljubljana
(Jamova, Aškrčeva, Zoisova, Gradaščica)
KKO kare 46 Ljubljana (Dunajska, S.
Severja, železniška proga, obvoznica)
Optični kabel Zadvor-Besnica
KKO in RNO Besnica
Optični kabel Ig-Golo
KKO in RNO Golo
KKO in RNO Tacen
KKO in RNO Trzin
Optični kabel Bloška polica-Nova vas
Optični kabel Litija-Primskovo
Optični kabel Polšnik-Dole-Gabrovka
Kabelska kanalizacija
Črnuče-Trzin preusmeritev

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za dela razpisana pod
točko A) - Gradbena, kabelsko-montažna
dela, električne meritve ter projekti izvedenih del, vključno s podzemnim katastrom, si

1.
2.
3.
4.

Št.

Ocenjena vrednost
200,000.000 SIT
160,000.000 SIT
150,000.000 SIT
150,000.000 SIT
40,000.000 SIT
140,000.000 SIT
20,000.000 SIT
60,000.000 SIT
250,000.000 SIT
150,000.000 SIT
25,000.000 SIT
20,000.000 SIT
45,000.000 SIT
45,000.000 SIT.

naročnik pridržuje pravico, da jih lahko odda izbranemu ponudniku v celoti, ali da določen obseg del izvede v lastni režiji.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
B) - Gradbena dela s polaganjem kablov:

Naziv objekta:
KKO in RNO Dol
Optični kabel Litija-Sava
Optični kabel Logatec-Hotedrščica
Optični kabel Logatec-Rovte

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za dela razpisana
pod točko B. - Gradbena dela s polaganjem
kablov, bo naročnik kabelsko-montažna dela, geodetska dela in vse potrebne električne meritve, opravil v lastni režiji.
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Ocenjena vrednost
120,000.000 SIT
30,000.000 SIT
25,000.000 SIT
25,000.000 SIT
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:

A. - Gradbena, kabelsko-montažna dela, električne meritve ter projekti izvedenih del,
vključno s podzemnim katastrom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naziv objekta:
KKO kare 14 Ljubljana
(Dunajska-Topniška, Vojkova, Robova)
KKO kare 18 Ljubljana
(Slovenska, Dalmatinova, Resljeva, Trg OF)
KKO kare 28, 29 Ljubljana
(Jamova, Aškrčeva, Zoisova, Gradaščica)
KKO kare 46 Ljubljana (Dunajska, S.
Severja, železniška proga, obvoznica)
Optični kabel Zadvor-Besnica
KKO in RNO Besnica
Optični kabel Ig-Golo
KKO in RNO Golo
KKO in RNO Tacen
KKO in RNO Trzin
Optični kabel Bloška polica-Nova vas
Optični kabel Litija-Primskovo
Optični kabel Polšnik-Dole-Gabrovka
Kabelska kanalizacija
Črnuče-Trzin preusmeritev

Pričetek in konec
1. 6.–15. 10. 1999
1. 6.–5. 9. 1999
1. 6.–1. 9. 1999
15. 6.–30. 8. 1999
1. 4.–10. 8. 1999
1. 4.–10. 8. 1999
1. 4.–30. 6. 1999
1. 4.–30. 6. 1999
1. 5.–30. 9. 1999
1. 7.–30. 9. 1999
1. 4.–15. 6. 1999
15. 5.–15. 7. 1999
15. 5.–15. 8. 1999
10. 4.–10. 6. 1999.

B. - Gradbena dela s polaganjem kablov:
1.
2.
3.
4.

Naziv objekta:
KKO in RNO Dol
Optični kabel Litija-Sava
Optični kabel Logatec-Hotedrščica
Optični kabel Logatec-Rovte

Pričetek in konec
1. 7.–30. 9. 1999
15. 7.–15. 9. 1999
15. 4.–15. 7. 1999
15. 5.–15. 7. 1999
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 2. do 16. 2.
1999 med 8. in 12. uro v poslovni stavbi
Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, soba 218, tel.
061/130-20-91 kont. oseba Roman Mihelčič, dipl. inž.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, za vsak posamezen objekt, plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-849-87150.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na sedež do
8. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana, ali oddajte
osebno v pisarni vložišča poslovne stavbe
Stegne 19, Ljubljana, soba 4B-18.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 v sejni sobi št. 4B-28, poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% od ponudbene vrednosti za posamezen
objekt;
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skaldu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
– avansov ni,
– plačilni rok: 90 dni od datuma izstavitve situacije,
– zadnjo situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti izda izvajalec po uspešno
opravljeni primopredaji objekta.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
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 zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno.
Ponudbena vrednost za primerjavo je
vrednost ponudbe, od katere so poleg morebitnih popustov, odštete vrednosti na katere ponudnik nima neposrednega vpliva,
to je:
– asfaltiranje,
– prometne zapore in ureditve,
– nepredvidena dela (10% v ponudbi)
naročena s strani naročnika,
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– odškodnine lastnikom zemljišč,
– stroški ostalih komunalnih lastnikov.
Komisija bo uporabila naslednja merila:
1. Cena
– na podlagi vrednosti za primerjavo se
izračuna povprečna vrednost vseh ponudb
za določeni objekt;
– za vsak% ponudbe pod povprečno ceno ponudnik dobi 5 točk, vendar število
točk ne more biti višje od 150;
– za ceno nad povprečno pa dobi za
vsak% 5 negativnih točk, vendar maksimalno 150 točk.
2. Kadri
Ponudnik predloži kopije, s katerimi dokazuje delovno razmerje za svoje delavce,
ki bodo neposredno izvajali dela na ponujenem objektu:
Stopnja izobrazbe:
I.-III. stopnja 0,3 točke/zaposlenega
maksimalno 10 točk,
IV.-V. stopnja 0,5 točke/zaposlenega
maksimalno 12 točk,
VI.-VII. stopnja 0,8 točke/zaposlenega
maksimalno 8 točk,
VIII. stopnja 1 točka/zaposlenega maksimalno 2 točki.
Kolikor ponudnik ne angažira podizvajalcev in namerava dela v celoti opraviti z lastno delovno silo, dobi dodatno 16 točk.
3. Podizvajalci
Kolikor ponudnik namerava pri izvedbi
del angažirati podizvajalce, veljajo isti izračuni kot pri 2. točki, le da se maksimalno
število točk razpolovi.
4. Tehnična opremljenost
Ponudniki se obvežejo na zahtevo naročnika dokazati lastništvo opreme.
a) gradbeni stroji, kateri se premikajo na
lastni pogon: – za vsak stroj 1,5 točke,
maksimalno 9 točk.
b) pomožni stroji (kompresorji, vpihovalne naprave, rezalke za asfalt, črpalke, vrtalne naprave nad 2 kW): – za vsako napravo
0,8 točke, maksimalno 8 točk.
c) merilne naprave za geodetske posnetke, spajanje in meritve optinih vlaken: – za
vsako napravo 1,5 točke, maksimalno 6 točk.
d) merilne naprave za končne el. meritve
v KKO in izdelavo PID: – za vsako napravo
0,8 točke, maksimalno 4 točke.
Ponudniki, ki se prijavljajo za B. točko –
gradbena dela s polaganjem kablov, ne upoštevajo meril pod 4.c in 4.d.
5. Reference ponudnikov: upoštevajo se
reference za leto 1996, 1997 in 1998, in
sicer za objekte katere dela so ponudniki
izvajali na podlagi javnih razpisov objavljenih
v Uradnem listu RS.
Točnost navedb dokažejo ponudniki s
predložitvijo fotokopije sklepov o izbiri.
Točkovanje:
a) za objekte do 30,000.000 SIT obračunske vrednosti: 1 točka/objekt – maksimalno 5 točk/leto.
b) za objekte nad 30,000.000 SIT obračunske vrednosti: 1,5 točke/objekt – maksimalno 9 točk/leto.
Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na javni razpis se lahko prijavijo izvajal-

ci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre, odgovarjajočo
opremo in dovoljenje za opravljanje razpisanih del.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 70, z dne 16. 10. 1998.
18.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-722
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/134-45-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: polaganje kabla z
optičnimi vlakni na relacijah slovenskega nacionalnega obroča:
1. Letališče Brnik–Komenda,
2. Motnik (Volog–Šmartno ob Dreti),
3. Rogatec–Podlehnik z odcepom
Macel (meja z RH),
4. Ljutomer–Ormož,
5. Bistrica ob Sotli–Bizeljsko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– gradbena dela, montažna dela, meritve in izvršilna dokumentacija,
– ocenjena
vrednost
celote
je
149,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost po relacijah:
1. Letališče
Brnik–Komenda
–
9,000.000 SIT,
2. Motnik (Volog–Šmartno ob Dreti)
– 44,000.000 SIT,
3. Rogatec–Podlehnik z odcepom
Macel (meja z RH) – 27,000.000 SIT,
4. Ljutomer–Ormož – 52,000.000 SIT,
5. Bistrica ob Sotli–Bizeljsko –
17,000.000 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 konkurira
za vse relacije ali za vsako posamezno.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
1. Letališče Brnik–Komenda: 25 delovnih dni,
2. Motnik (Volog–Šmartno ob Dreti): 77
delovnih dni,
3. Rogatec–Podlehnik z odcepom Macel (meza z RH): 75 delovnih dni,
4. Ljutomer–Ormož: 88 delovnih dni,
5. Bistrica ob Sotli–Bizeljsko: 62 delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Sloveije, Cigaletova 15, tajništvo sektorja za investicije, 3. nadst., soba 300 tel.
061/133-48-55, faks 061/134-45-15.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999 vsak
dan razen petkov od 8. do 14. ure, ob
petkih od 8. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR
50100-601-35407.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, Cigaletova 15, tajništvo za investicije, 3. nadst.
soba 300, tel. 061/133-48-55, faks
061/134-45-15.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, 8. nadst. soba 801,
Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Mihevc Tomaž, tel.
061/130-26-65, faks 061/134-45-15.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 0048-308/9-99
Ob-738
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja,
Vošnjakova, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija dežurne sobe, in sicer:
1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. strojne instalacije,
4. elektroinstalacije.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila v celoti:
13,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti, torej vse točke (1, 2, 3 in 4) v kompletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje del le iz posamezne točke.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,

da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je 1. 4. 1999, končanje pa najkasneje do 10. 5. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kont. oseba Franci Hrabar, tel.
061/172-4904 ali 0609/646-334.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do roka
za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko, št.
računa 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna št. 308/9-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 2. 1999, najkasneje do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 11. uri na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 8% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 130 dni od datuma
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva izstavitve računa, ki ga izvajalec izstavi po v celoti opravljenih delih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih, obrtniških ter strojno in elektroinstalacijskih del, v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do 30. 6. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
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drov, ki bodo angažirani pri izvedbi del, razpisanih z javnim razpisom, reference ponudnika s področja javnega naročila.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 30 točk, za
finančno stanje ponudnika 8 točk, za reference kadrov, ki bodo angažirani pri izvedbi
del, razpisanih z javnim razpisom 8 točk in
za reference ponudnika s področja javnega
naročila 4 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 465-01-199/98-3
Ob-745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/28-011, int. 247, faks 065/21-233.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri
izbiri. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.
3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev dostopne ceste do nove knjižnice v
Novi Gorici; ocenjena vrednost 8,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 30 koledarskih dni, začetek april 1999, zaključek maj
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 1999 do 12.
ure.(Prinešene v glavno pisarno ali poslano
priporočeno po pošti in prejeto do razpisane ure).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
glavna pisarna soba št. 38/I., v zapečateni
kuverti s pripisom Ne odpiraj – Ponudba –
Ureditev dostopne ceste do nove knjižnice
v Novi Gorici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 1999 ob 13. uri, Mestna občina Nova Gorica, steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za resnost ponudbe bo moral ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10%
od ponudbene vrednosti, ostala zavarovanja ponudbe so razvidna v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
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
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 2. 1999, po
12.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila
objavljena: ne.
18.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 352-4/98
Ob-767
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, telefaks 069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Krog.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja kanalizacije: I. faza v dolžini 1.900
m, II. faza v dolžini 2.000 m in gradnja
črpališča ČR 2. Ocenjena vrednost del
znaša 132,000.000 SIT.
(b)
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: faznost izvedbe, izvedba v letu 1999–2000, rok izvedbe
za I. fazo se predvidi 3 mesece in s pričetkom v mesecu maju 1999 in prav tako 3
mesece za II. fazo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne službe pri Nadi Cvetko-Török, u.d.i.g. in Jožici
Viher.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, plačljivo z virmanom na račun št. 51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 1992 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 13. uri v sejni sobi št. 25. II.
nadst.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija v znesku 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo 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.
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 finančni sposobnosti, poravnanih obveznosti 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: 9. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kompleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Nada
Cvetko-Török, u.d.i.g., Mestna občina Murska Sobota, tel. 069/22-617 ali 31-000.
17., 18.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 4-1/2212/1-1999
Ob-809
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje,
Lava 1, Celje, faks 063/421-309.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje PE Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbenih in montažnih del na investicijski izgradnji telekomunikacijskega
kabelskega omrežja (RNO, KKO, MKO)
na območju PE Celje.
Celotna
ocenjena
vrednost:
140,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 1. 4. 1999, predvideni rok
končanja del je 30. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, tajništvo

področja prodaje, soba 126, Hermina Palčnik, tel. 063/421-301.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. februarja
1999 do 12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Celje, Lava 1, Celje, vložišče – soba št. 229.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 9. uri pri naročniku, sejna
soba št. 221, Lava 1, Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v višini 1% ponudbene
vrednosti; trajanje veljavnosti je 10 dni po
poteku veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po situacijah za višino
opravljenih del v roku 90 dni od izstavitve
računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
izvajalcem 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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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): ponudbena cena, reference izvajalca, garancijski
roki ter druga merila, ki so opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Peter Marš, inž. el. telefaks 063/421-310.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., PE Celje
Št. 4-1/2212/1-1999
Ob-810
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje,
Lava 1, Celje, faks 063/421-309.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje PE Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba investicijsko vzdrževalnih del (gradbenih in montažnih) na telekomunikacijskem kabelskem omrežju (RNO, KKO,
MKO) na območju PE Celje.
Celotna ocenjena vrednost: 40,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 1. 4. 1999, predvideni rok
končanja del je 30. 9. 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, tajništvo
področja prodaje, soba 126, Hermina Palčnik, tel. 063/421-301.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. februarja
1999 do 12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Celje, Lava 1, Celje, vložišče – soba št.
229.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 1999 ob 9. uri pri naročniku, sejna
soba št. 221, Lava 1, Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v višini 1% ponudbene
vrednosti; trajanje veljavnosti je 10 dni po
poteku veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po situacijah za višino
opravljenih del v roku 90 dni od izstavitve
računa oziroma situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
izvajalcem 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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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): ponudbena cena, reference izvajalca, garancijski
roki ter druga merila, ki so opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Peter Marš, inž. el. telefaks 063/421-310.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., PE Celje
Št. 107/99
Ob-826
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana, faks 061/320-373, kont.
oseba Kralj Franc.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Poslovna stavba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zamenjava indukcijskih konvektorjev s cevovodi, sobno (IRC) regulacijo in zaščitnimi lesenimi oblogami maskami, ocenjena
vrednost celote je 118,000.000 SIT.

A) sklop 39,500.000 SIT,
B) sklop 29,000.000 SIT,
C) sklop 49,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja naročila se bo
vršila posamezno po naslednjih sklopih:
A) Dobava indukcijskih konvektorjev vertikalne izvedbe z nosilci in priborom.
B) Izvedbo priklopa in zagona indukcijskih konvektorjev ter izvedbo dobave, montaže in zagona črpalk, cevovodov, ventilov
in ostalega potrebnega materiala.
C) Izvedbo dobave, priklopa ter zagona
elektronske regulacije sobne temperature
(IRC) z instalacijo v parapetnem kanalu, kabelskih palicah in izvedba dobave in montaže lesene obloge (maske), s podkonstrukcijo za indukcijske konvektorje in cevovode.
Ponudnik lahko podaja ponudbe za en,
dva ali vse tri sklope, vendar ločeno za vsak
sklop posebej v ločenih ponudbah.
(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: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del 15. maj 1999, datum predvidenega zaključka del 30. september 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana,
Tehnično vzdrževalna služba, Kralj Franc.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 2. 1999
do 17. 2. 1999 vsak delovni dan v času od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, plačilo z virmanom
ali s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
Služba Zavoda, št. 50100-607-65646.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana, vložišče.
– Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti osebno v zaprti in
zapečateni kuverti z napisom “Ne odpiraj –
Javni razpis” s številko Uradnega lista RS,
številko objave javnega razpisa in navedbo
na kateri sklop se ponudba nanaša (A, B in
C). Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 9. uri za sklop A, ob 11. uri
za sklop B, ob 13. uri za sklop C, v mali
sejni sobi v 8. nadst. poslovne stavbe ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 681

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe, ki mora veljati še
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve računa, izstavljenega po dobavi materiala.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko ponudbo umaknejo do poteka roka za oddajo
ponudbe, po tem roku lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 30%,
– izpolnjevanje vseh meril navedenih v
razpisni dokumentaciji – 10%,
– garancijski pogoji – 20%,
– kvaliteta in obseg ponudbe – 10%,
– dobavni rok in rok izvedbe – 20%,
– komercialni popusti – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije ponudniki lahko dobijo na podlagi pismenih zahtevkov, ki jih posredujejo po telefaksu št.
061/320-373. Odgovore bomo ponudnikom posredovali pisno v roku 48 ur.
17., 18.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-732
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
Kolodvorska c. 9, Koper, 066/200-105.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Portorož, K stari cesti 11.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: PX Portorož - dobava in postavitev diesel električnega agregata.
Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja del v celoti.
(c) Namen gradbenih del obsega nabavo in postavitev opreme in izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID za navedena gradbena dela.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: marec 1999 - april 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d. , PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna
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225, po pošti ali osebno med delavniki od
8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna 225.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999, ob 12.30, Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000
Koper, sejna dvorana, soba 241.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahteve so navedene 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper
Ob-733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
Kolodvorska c. 9, Koper, 066/200-105.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Portorož, K stari cesti 11.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: PX Portorož - zamenjava enosmernega in izmeničnega neprekinjenega napajalnega sistema za potrebe telekomunikacijskih in drugih sistemov.
Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja del v celoti.
(c) Namen gradbenih del obsega nabavo in postavitev opreme in izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID za navedena gradbena dela.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: marec 1999 - april 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d. , PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna
225, po pošti ali osebno med delavniki od
8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna 225.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999, ob 11.30 uri, Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
6000 Koper, sejna dvorana, soba 241.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahteve so navedene 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper
Ob-734
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
Kolodvorska c. 9, Koper, 066/200-105.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Postojna, Ul. 1. maja 2 A.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote: PX Postojna - zamenjava enosmernega in izmeničnega neprekinjenega napajalnega sistema za potrebe telekomunikacijskih in drugih sistemov.
Ocenjena vrednost: 16,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja del v celoti.
(c) Namen gradbenih del obsega nabavo in postavitev opreme in izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PID za navedena gradbena dela.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: marec 1999 - april 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d. , PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna
225, po pošti ali osebno med delavniki od
8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 2. 1999.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 2. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, vložišče, pisarna 225.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999, ob 10.30, Telekom Slovenije,d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000
Koper, sejna dvorana, soba 241.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: so navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahteve so navedene 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

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

Popravek
Ob-832
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvajanje strokovnega inženiringa
in nadzor nad prenovo ljubljanskega gradu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6, z dne
29. 1. 1999, Ob-662, se 9. c) točka pravilno glasi:
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9. c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom JR-100/98.
Mestna občina Ljubljana
Ob-704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tel. 061/2912-908.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: antikorozijska zaščita drogov voznega omrežja na elektrificiranih
progah SŽ, d.d.
Ocenjena vrednost naročila: 24,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Elektrificirane proge Slovenskih železnic, d.d.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo se izvaja na podlagi standarda
DIN 55928.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posamičnih delov.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemljivost variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitev 3
mesece po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Sekcija za Elektroenergetiko, Tivolska 41, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:7.000 SIT, na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB d.d., Trg
republike 2, Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 2. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo:Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za Elektroenergetiko, Tivolska 41,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 1999 ob 10. uri v prostorih Sekcije za
Elektroenergetiko, Tivolska 41 – šolska soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni določeno.
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: 18. 2. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popolna
skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji (popolna vsebina, vrstni red): 10%
– ponudbena cena in plačilni pogoji –
25%,
– reference ponudnika – 25%,
– način zagotavljanja in dokazovnaja kakovosti – 20%,
– morebitne dodatne ugodnosti – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije: Peter Rozman, univ. dipl. inž.
elek. tel. 061/29-12295 ali GSM:
041/705-571 od 8. do 15. ure.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-705
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica, telefaks 0608/22-262.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževalna dela – gradbeno obrtniška in instalacijska dela –
40,000.000 SIT (za dve leti).
4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dve leti po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, Brestanica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT št. ŽR
51600-601-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 1999 ob 12.05 Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– 5% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– rok veljavnosti najkasneje do 30. 6.
1999.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 10. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena – 35%,
2. plačilni pogoji – 10%,
2. reference – 30%,
4. pristop pri izvajanju del – 10%,
5. pogodbeni pogoji – 15%.
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18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba Franc Hlastan, dipl. org. dela, tel.
0608/24-160 ali 0608/24-16-134.
19., 20.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-736
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c.
7, Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: strokovni nadzor v zvezi z investicijami, katerih investitor bo Občina Radlje
ob Dravi, ki obsega predvsem:
– strokovni nadzor nad izvajanjem del
po določbah zakona o graditvi objektov,
– svetovanje investitorju med izvajanjem investicije. Ocenjena vrednost
8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: področje Občine Radlje
ob Dravi.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o graditvi objektov. Ponudniki morajo predložiti imena in strokovne kvalifikacije
odgovornih oseb za izvedbo javnega naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: deli zakona
o graditvi objektov, odloki, pravilnik o podrobni vsebini projektne dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do konca mandatnega
obdobja občinskega sveta.
9. (a), (b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. marec 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom Ponudba, Ne odpiraj –
nadzor in številka Uradnega lista RS v katerem je bil javni razpis.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. marec 1999 ob 12. uri v prostorih Občine
Radlje ob Dravi (soba 313/III).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% od ocenjene vrednosti razpisa.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo oblikovali v pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
– dokazilo, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. marec 1999
do 10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference, strokovna usposobljenost, cena, roki, bližina sedeža dejavnosti, dosegljivost.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, tel.
0602/71-401, kont. oseba Milan Šarman.
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-737
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c.
7, Radlje ob Dravi, tel. 0602/71-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za projektiranje komunalnih
objektov in naprav. Ocenjena vrednost
9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: področje Občine Radlje
ob Dravi.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: zakon o graditvi objektov in zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: deli zakona
o graditvi objektov, odloki, pravilnik o podrobni vsebini projektne dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do konca mandatnega
obdobja občinskega sveta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje
ob Dravi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. februarja 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. marec 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
projektiranje” in št. Uradnega lista RS v katerem je bil javni razpis.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. marec 1999 ob 12. uri v prostorih Občine
Radlje ob Dravi (soba 313/III).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% od ocenjene vrednosti razpisa.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo oblikovali v pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
nosilcem ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
– dokazilo, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. marec 1999
do 10. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, roki in bližina sedeža dejavnosti.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, tel.
0602/71-401, kont. oseba Milan Šarman.
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-706
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, telefaks številka 792-000.
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.
Vrednost naročila: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah v Cerknici,
Cesta 4. maja 17 in Nova vas 4 c.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije, osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za

del storitev: ponudba mora biti celovita, po
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 15. 4. 1999 do
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, pri Metki
Dragolič, pravnici, med 8. in 13. uro, tel. 793
737 - po predhodni najavi in ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. februar 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za razpisno dokumentacijo se vplača 6.000 SIT na
žiro račun ZD C-LD 50160-603-59171 pri
APP podružnica Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. marec 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica Loška dolina, uprava, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. marec 1999 ob 13. uri.
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% ponudbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z obrazcem
pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z
izbranim ponudnikom.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1) Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ki ni starejše od 30 dni.
2) Dokazilo o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki ni starejše od 60 dni.
3) Dokazilo, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na njegovo nestrokovnost; ki ni starejše od
60 dni.
4) Dokazilo o poravnanih zakonsko določenih davkih in prispevkih, ki ni starejše od
30 dni.
5) Dokazilo o finančni sposobnosti; ki
ni starejše od 30 dni.
6) Garancijo banke za resnost ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti blaga,
veljavno do 15. 4. 1999.
7) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval.
8) Izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije .
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9) Izjavo, da izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomočke,
sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti pogodbo.
10) Izjavo o prevzemu delavcev.
11) Izjavo, da bo naročniku omogočil
reklamacije nepravilnosti.
12) Dokazilo o zagotavljanju kakovosti
storitev.
13) Dokazilo o izvajanju higiensko epidemiološkega nadzora.
14) Opis referenc.
15) Druge zahteve razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 15. marec 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– cena: 60%,
– kvaliteta: 40%.
18. Druge informacije o naročilu: datum
ogleda 19. februar 1999 ob 11. uri.
19., 20.
Zdravstveni dom
Cerknica - Loška dolina
Št. 177410
Ob-721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
1. zemeljska dela za izgradnjo in
vzdrževanje elektroenergetskih objektov
v vrednosti 120,325.000 SIT,
2. poseki pod elektroenergetskimi
vodi v vrednosti 26,906.750 SIT,
3. protikorozijska zaščita kovinskih
delov elektroenergetskih naprav v vrednosti 29,600.000 SIT,
4. sanacija gradbenih delov elektroenergetskih naprav v vrednosti
80,700.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah PE Celje,
PE Krško in PE Slovenj Gradec.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: kot v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: naročnik bo sprejel tudi delne
ponudbe. Upoštevane bodo ponudbe po teritorialnem principu.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: po podpisu pogodbe
do 31. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel. 063/42-01-473, v sobi
408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun 50700-601-10238, sklic na št.
16593-99 ali na blagajni podjetja.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, soba 408.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 12. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini1% od vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit – kot v razpisni dokumetnaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: kot 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: zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 9. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Danica Mirnik.
19., 20.
Elektro Celje, d.d.
Št. 04-580/99
Ob-780
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper, telefaks 066/271-447.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: nasipavanje površin v koprskem pristanišču, ocenjena vrednost del
145,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: koprsko pristanišče.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(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: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del:
22. 3. 1999, datum dokončanja del: 22. 5.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike
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Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, tajništvo - Ada Milič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od 8. do
12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu odkupnine do 19. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 3.000 SIT, plačljiva z virmanom na žiro račun št. 51400-845-20054
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, tajništvo – Ada Milič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora hkrati s ponudbo predložiti garancijo banke za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi
poziv v višini 5% ponudbene vrednosti za
obdobje do končne izbire izvajalca za izvedbo razpisanih 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.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 0-60 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposobnost ponudnika – 0-40 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z
izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na informativnem dnevu, ki bo
dne 22. 2. 1999 ob 11. uri na sedežu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Št. 04-580/99
Ob-781
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper, telefaks 066/271-447.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: poglabljanje bazena III na
koto – 10m v koprskem pristanišču (izvajanje podmorskih izkopov), ocenjena vrednost del 170,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: del akvatorija bazena III v
koprskem pristanišču.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(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: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del:
29. 3. 1999, datum dokončanja del: 29. 9.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, tajništvo - Ada Milič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od 8. do
12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu odkupnine do 19. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 3.000 SIT, plačljiva z
virmanom
na
žiro
račun
št.
51400-845-20054 – Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, tajništvo –
Ada Milič.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora hkrati s poudbo predložiti garancijo banke
za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi poziv
v višini 5% ponudbene vrednosti za obdobje
do končne izbire izvajalca za izvedbo razpisanih 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.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 15. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ugotovljena usposobljenost in sposobnost ponudnika – 0-40 točk.
– ponudbena cena – 0-35 točk,
– ponujeni roki izvedbe del – 0-25%.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod
10b točko.
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19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 30. 10. 1998.
20.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Št. 8173/1999/197
Ob-782
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, telefaks 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 dokumentacije
za DV 400 kV Maribor–Krško, OPGW, kabelski sistem in terminalska TK oprema:
– Izdelava investicijskega elaborata,
– PGD – projekt za gradbeno dovoljenje,
– PZR – projekt za razpis,
– PZI – projekt za izvedbo.
Ocenjena vrednost naročila: 20,000.000
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 storitev: ponudnik mora ponuditi celovito
ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le celovita ponudba.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 20. 3. 1999 do
31. 8. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku med 10. in 12. uro v tajništvu Sektorja za
investicije, II. nadst. pri Andreji Mihevc, tel.
174-24-33, Hajdrihova 2, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba
3C5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 2. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba B/IV – nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
2,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, trajanje veljavnosti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: avansa ni, naročnik bo
plačeval storitev skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko plačil.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 25. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, rok izvedbe, reference ponudnika na elektroenergetskih objektih, plačilni pogoji, seznam lastni strokovnih kadrov z referencami, seznam zunanjih strokovnih kadrov
z referencami, zagotavljanje kvalitete, druge
posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku. Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba naročnika, za dodatne informacije je
Niko Polh, tel. 061/174-24-34, faks
061/174-24-32.
19., 20.
Elektro Slovenija, d.o.o.
Ob-830
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP - Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon
061/17-84-800, faks 061/17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega servisno vzdrževanje fotokopirnih in kopirnih strojev za naslednje znamke strojev (vsi modeli):
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14

Minolta
Canon
Ricoh
Xerox
Olivetti
Nashuatec
Elsi copy
Ecodiazo
Metem
Kopirna miza
Meta
Gorenje
Tehnomatik
OCE
Superdiazo
KA - 103

4,600.000 SIT,
5,200.000 SIT,
2,550.000 SIT,
300.000 SIT,
450.000 SIT,
50.000 SIT,
200.000 SIT,
700.000 SIT,
1,150.000 SIT,
250.000 SIT,
100.000 SIT,
200.000 SIT,
200.000 SIT,
50.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, ter vse spodaj naštete
območne geodetske uprave in njihove izpostave:
– Celje, Ulica XIV. divizije 12 in izpostave:
Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri
Celju in Šmarje pri Jelšah,
– Koper, Cankarjeva ul. 1 in izpostave:
Koper, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana,
– Kranj, Slovenski trg 1 in izpostave: Jesenice, Radovljica in Škofja Loka,
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– Ljubljana, Zemljemerska ul. 12 in izpostave: Ljubljana, Domžale,Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Rakek, Trbovlje
in Vrhnika,
– Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2 in izpostava: Slovenska Bistrica,
– Murska Sobota, Slomškova ul. 19 in
izpostave: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota,
– Nova Gorica, Kidričeva ul. 14 in izpostave: Nova Gorica, Ajdovščlina, Idrija in
Tolmin,
– Novo Mesto, Rozmanova ul. 38 in izpostave: Novo Mesto, Črnomelj in Trebnje,
– Ptuj, Krempljeva ul. 2 in izpostave: Ptuj
in Ormož,
– Sevnica, Glavni trg 19A in izpostave:
Sevnica, Brežice in Krško,
– Slovenj Gradec, Francetova c. 7 in izpostave: Slovenj Gradec in Ravne,
– Velenje, Prešernova c. 1 in izpostave:
Velenje, Mozirje in Žalec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
ki je odgovorno za izvedbo storitve: kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
za vse dele storitev opisanih v točkah od
3.1. do 3.14. skupaj ali pa za vsako posamezno storitev opisano v točkah od 3.1.do
3.14. posebej.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamzne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3, tel.
061/178-49-22.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999 do 12.
ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-637-55076.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica
12, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne do 15. 6. 1999.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: vse naloge od 3.1 do 3.14.
financira 100% naročnik.
14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. 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.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 1. 3. 1999 do 12.
ure.
17. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: to je prva objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Ob-833
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Sodnik za prekrške, Taborska 2, Grosuplje, faks 061/762-535.
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 Sodnika za prekrške
Grosuplje.
Ocenjena vrednost najema mesečno
88.000 SIT.
Velikost najema: od 70 do 130 kvadratnih metrov bruto površine, obsegati mora
vsaj 6 prostorov za poslovno dejavnost.
4. Kraj izvedbe: mesto Grosuplje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za določen čas minimalno 18 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež sodnika za prekrške Grosuplje, delovnik
med 9. in 11. uro.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno do 25. 2. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sodnik za prekrške, Taborska 2, 1290 Grosuplje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999 ob 10. uri, Sodnik za prekrške,
Taborska 2, Grosuplje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 1. 3. 1999.
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Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisano dokumentacijo na sedežu naročnika – kontaktna oseba Jakopin Biserka.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik je lahko pravna ali
fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
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 in razpisne
dokumentacije predložiti dokazilo o lastništvu prostorov zemljiškoknjižni izpisek, tlorise
prostorov s tehničnim poročilom ter 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):
– lokacija najema,
– cena najema,
– kvaliteta prostorov,
– usklajenost s potrebami za dejavnost
sodnika za prekrške.
Merila se uporabljajo enakovredno.
18., 19. 20.
Sodnik za prekrške Grosuplje
Št. 266-4/99
Ob-834
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka telefaksa 061/178-55-79, Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Ljubljana, Štefanova 2, telefaks 061/214-330.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
a) Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade:
1. Vzdrževanje električne napeljave in elektro naprav na skupnih površinah, ocenjena vrednost naročila znaša:
82,980.000 SIT;
2. Vzdrževanje na sistemih centralnega ogrevanja na skupnih površinah,
ocenjena
vrednost
naročila
znaša:
18,450.000 SIT;
3. Vzdrževanje stikov, tesnil in ventilov na sistemih vodovodnih in kanalizacijskih instalacijah na skupnih površinah,
ocenjena
vrednost
naročila
znaša:
16,570.000 SIT;
b) Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve:
1. Vzdrževanje električne napeljave in elektro naprav na površinah v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, ocenjena vrednost naročila znaša: 3,547.000
SIT;
2. Vzdrževanje na sistemih centralnega ogrevanja na površinah v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, ocenjena vrednost naročila znaša: 2,000.000
SIT;
3. Vzdrževanje stikov, tesnil in ventilov na sistemih vodovodnih in kanalizacijskih instalacijah na površinah v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, oce-
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njena vrednost naročila znaša: 1,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republike
Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
skladno z določili razpisnih pogojev.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
tudi samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko predloži variantno ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
(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 za storitve
pod točko A in B: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Rado
Vidic,
tel.
061/178-55-66,
telefaks
061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 1999 do 22. 2.
1999, vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene cene z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 9. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila 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: 9. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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I. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (do 65 točk),
II. plačilni pogoji (vrednosti so vsakih 10
dni daljši, plačilni rok po 3 točke),
III. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (do 5 točk),
IV. ponudbena cena (pri vrednotenju 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 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.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 25. 3. 1999.
19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 266-3/99
Ob-835
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka telefaksa
061/178-55-79, Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance,
plan in investicije, Ljubljana, Štefanova 2, telefaks 061/214-330.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
a) Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade:
Čiščenje asfaltnih površin, urejanje
okolice na skupnih površinah, čiščenje javnih sanitarij, izvajanje zimske službe in
vzdrževanje čistilnih naprav, ocenjena vrednost naročila znaša: 90,760.000 SIT;
b) Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve:
Čiščenje asfaltnih površin, urejanje
okolice, čiščenje poslovnih prostorov na
površinah v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve in izvajanje zimske službe,
ocenjena
vrednost
naročila
znaša:
14,606.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republike
Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
skladno z določili razpisnih pogojev.
(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: ponudnik lahko predloži variantno ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
(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: Republi-

ka Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000
Ljubljana,
Rado
Vidic,
tel.
061/178-55-66, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 1999 do 22. 2.
1999, vsak delovni dan od 8.30 do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene cene z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 8. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila 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: 8. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
I. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (do 65 točk),
II. plačilni pogoji (vrednosti so vsakih 10
dni daljši, plačilni rok po 3 točke),
III. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (do 5 točk),
IV. ponudbena cena (pri vrednotenju 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 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.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 24. 3. 1999.
19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 266-5/99
Ob-836
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka telefaksa 061/178-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
1. Obnova talnih označb, oziroma
talne prometne signalizacije, ocenjena
vrednost naročila znaša: 17,740.000 SIT;
2. Pleskanje kovinskih konstrukcij in
nadstrešnic ter manjša kleparska dela na
nadstrešnicah in strehah, ocenjena vrednost naročila znaša: 28,800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republike
Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: skladno z določili razpisnih pogojev.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
tudi samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko predloži variantno ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
(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, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Rado Vidic, tel.
061/178-55-66, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 9. 2. 1999 do
22. 2. 1999, vsak delovni dan od 8.30 do
10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene cene z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 10. 6. 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 teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila 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: 10. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
I. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (do 65 točk),
II. plačilni pogoji (vrednosti so vsakih 10
dni daljši, plačilni rok po 3 točke),
III. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku (do 5 točk),
IV. ponudbena cena (pri vrednotenju ponudbe 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 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.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 26. 3. 1999.
19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-843
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska
156,
Ljubljana,
faks:
061/18-91-841.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: tisk turističnega prospekta
“Mesta”; ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.
Tehnični podatki:
Obseg: 32 strani + ovitek (4 strani).
Format: 21 x 30 cm (zaprt) + odgovorna
kartica 15,5 x 11,5 cm (zaprt format), perforirana (po daljši stranici).
Tisk: 5/5, odg. kartica 1/1.
Papir: ovitek 200 g (Biomatt), odg. kartica
200 g (Biomatt), notranje strani 135 g (Biomatt).
Vezava: šivano.
Naklada: 100.000 izvodov.
Jezikovne variacije: 4.
Filmi: naročnikovi.
4. Kraj izvedbe: predmet javnega naročila
mora biti dostavljen na naslov naročnika, kraj
izvedbe ni relevanten.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prijavijo se lahko podjetja, ki so registrirane za opravljenje tiskarske dejavnosti.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o javnih naročilih in podzakonski predpisi na
temelju zakona o javnih naročilih, zakon o
zavodih, uredba o ustanovitvi Centra za promocijo turizma Slovenije - Slovenian Tourist
Board.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navedite odgovorno osebo pri izvajalcu.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi
samo za del storitev: (vse mora narediti en
ponudnik).
7.(a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant - variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka: 3. 3.
1999, datum dokončanja: 13. 3. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center za promocijo turizma Slovenije, Lučka Letič, Dunajska 156, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 2. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 2. 1999 do 16. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za promocijo turizma
Slovenije, Jasmina Dizdarević, Dunajska 156,
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 1999 ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 10%
pogodbene vrednosti, trajanje: do izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se obvezuje poravnati delo izvajalca v roku 15 dni po prevzemu tiskanih prospektov in izstavitvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni predvideno, da bi ponudbo
izvajala skupina ponudnikov.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: prijavijo se lahko podjetja, ki so registrirana za
opravljenje tiskarske dejavnosti.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 25. 2. 1999
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): izkušnje naročnika s ponudnikom: 0 - 5 točk,
usposobljenost nosilcev izvedbe: 0 - 10
točk, plačilni pogoji: 0 - 10 točk, rok: 0 - 20
točk, reference: 0 - 25 točk, cena: 0 - 30
točk.
18. Druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: še ni bilo razpisa za konkretno naročilo.
Center za promocijo
turizma 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

Popravek
Ob-845
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za sanitetni material in terapevtske obloge,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
29. 1. 1999, Ob-573, se v 7. točki, pogodbena vrednost za 2. podskupino popravi in
se pravilno glasi: 6,567.296 SIT.
Zdravstveni dom Ljubljana
Su 85/98
Ob-707
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. kvaliteta, 2. cena, 3. rok dobave,
4. stalnost zalog, 5. reference, 6. ponudba
izven specifikacije, 7. razne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in Okrajna sodišča v Ljubljani, Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
ter drobnega inventarja (artikli in količine
zaradi obsega podatkov razvidni v dokumentaciji).
7. Pogodbena vrednost: 55,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,345.327 SIT, 52,013.323 SIT (brez
drobnega inventarja po potrebi in z upoštevanjem popustov).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 277/99-1
Ob-708
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija, faks
061/883-104.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvjalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsa merila navedena v javnem
razpisu in v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtotehna Riko, d.d., Ljubljana-Dobrunje, Litijska cesta 261.
6. (a) Kraj dobave: Litija, Ponoviška cesta 15.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: specialno komunalno vozilo za odvoz komunalnih odpadkov.
7. Pogodbena vrednost: 10,658.602
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 50% pogodbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,636.000 SIT, 10,658.602 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998,
Ob-8475.
Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
Ob-709
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena ob zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. Mleko in mlečni izdelki:
a) mleko: Agroind, Vipava,
b) jogurt: Mlekarna Celeia,
c) mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne,
II. Zelenjava in sadje: Jestvina, Koper.
III. Špecerija:
a) splošno prehrambeno blago:
Jestvina, Koper,
b) jajca: OVO, Ankaran,
c) jabolčni kis: Sanabor Srečko, s.p.
d) olje: ni bil izbran,
e) čaji: ni bil izbran.
IV. Zmrznjena živila: Ljubljanske mlekarne.
V. Pijača in napitki: Jestvina, Koper.
VI. Meso in mesni izdelki: Jestvina,
Koper.
VII. Ribe in morski sadeži: javni razpis
ni uspel.
VIII. Kruh in pekovsko pecivo: Ter.
Pan, Sečovlje.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 40, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeni artikli.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998,
Ob-7824.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 73/99
Ob-710
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, Izola.
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): najnižja končna cena ob zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. Pisarniški in potrošni material: Mladinska knjiga – birooprema, Ljubljana,
II. Obrazci: DZS, založništvo in trgovina, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 40, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški potrošni material in obrazci.
7. Pogodbena vrednost:
I. 6,294.474,25 SIT,
II. 2,109.332,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za I. - 4,
za II. - 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pod
I.
7,737.388,20
SIT;
6,294.474,25 SIT;
– pod
II.
2,297.886,20
SIT;
2,109.332,60 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,
Ob-7846.
Splošna bolnišnica Izola
Su 36/98
Ob-711
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
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): kvaliteta, cena, stalnost zalog,
razne ugodnosti, reference, ponudba izven
specifikacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Državna založba Slovenije,
založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, PC
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Lenart in
Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
potrošni material. Količina je razvidna iz
predračuna.
7. Pogodbena vrednost: 23,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,199.085,61 SIT, 17,763.929,82
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998.
Okrožno sodišče v Mariboru
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Ob-712
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvjalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za dobavo cevnega jedra
grelnika omrežne vode TP 1 ni uspel. Na
javni razpis se je prijavil en sam ponudnik
Inženiring Nido, Krško.
5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 33/99
Ob-713
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-izobraževalni javni zavod Osnovna šola bratov
Letonja, Šmartno ob Paki 117, Šmartno ob
Paki, tel. 063/885-041.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 21. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, določeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Meso in mesni izdelki:
– KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12,
Šoštanj,
– KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
– Mesnine Celje, Cesta v Trnovlje 17,
Celje,
2. Zmrznjene ribe:
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče,
3. Jabolka:
– KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12,
Šoštanj,
4. Sveže in južno sadje:
– TP Era Velenje, Prešernov 10, Velenje,
5. Sveža zelenjava:
– TP Era Velenje, Prešernova 10, Velenje,
6. Jajca:
– KZ Laško, Kidričeva 2, Laško,
7. Mleko in mlečni izdelki:
– KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12,
Šoštanj,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče,
8. Kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Klasje, Prešernova 23,
Celje,
– Pekarska družba Savinjski kruhek,
d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
9. Splošno prehrambeno blago:
– Dolina, d.d., Goriška 46, Velenje,
– Era Velenje, Prešernova 10, Velenje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno-izobraževalni javni zavod Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki 117.

(b)
7. Pogodbena vrednost po skupinah:
1. Meso in mesni izdelki v vrednosti
2,511.207 SIT,
– KZ Šaleška dolina,
– KZ Laško,
– Celjske mesnine,
2. Ribe v vrednosti 76.475 SIT,
– Mlekarna Celeia, Arja vas,
3. Jabolka v vrednosti 92.000 SIT,
– KZ Šoštanj,
4.-5. Sveže in južno sadje v vrednosti
600.850 SIT,
– Era Velenje,
6. Jajca v vrednosti 59.950 SIT,
– KZ Laško,
7. Mleko in mlečni izdelki v vrednosti
852.982 SIT,
– KZ Šoštanj,
– Mlekarna Celeia, Arja Vas,
8. Kruh in pekovsko pecivo v vrednosti
1,217.804 SIT,
– Klasje Celje,
– Pekarska družba Savinjski kruhek Žalec,
9. Splošno prehrambeno blago v vrednosti 1,618.852 SIT,
– Era Velenje,
– Dolina Velenje,
– Kolinska Ljubljana.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. Meso in mesni izdelki: – 2,833.952
SIT, 2,511.207 SIT,
2. Ribe – 103.922 SIT, 76.475 SIT,
3. Jabolka – 96.000 SIT, 92.000 SIT,
4.-5. Sveže in južno sadje in zelenjava –
770.000 SIT; 600.850 SIT,
6. Jajca – 89.250 SIT, 59.950 SIT,
7. Mleko in mlečni izdelki – 1,001.262
SIT, 852.982 SIT,
8. Kruh in pekovsko pecivo –
1,540.614 SIT, 1,217.804 SIT,
9. Splošno prehrambeno blago –
1,953.302 SIT, 1,618.852 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Vzgojno-izobraževalni javni zavod
Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki
Ob-714
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice, 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: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merilo za dodelitev je končna cena ob
zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo nezdravstvenega potrošnega materiala se po
razpisanih skupinah in podskupinah (za v
okviru ponudbe navedeno blago) za čas od
podpisa pogodbe do 31. 12. 1999 prizna
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in se v podpis ponudi pogodbo naslednjim
ponudnikom:
1. Ana Špat, d.o.o., za podskupini A1,
A2,
2. Chemo, d.d., za podskupino A3 in
skupino C,
3. Mladinska knjiga, d.d., Biro oprema
za skupino B,
4. Bioclean, d.o.o., za podskupini C1 in
C3,
5. Harper, d.o.o., za podskupino C3,
6. Tiskarna knjigoveznica Radovljica,
d.o.o., za podskupino B3,
7. Mika, d.o.o., za podskupini A1 in A2,
8. Timo, d.o.o., za podskupini A1 in A3,
9. Paloma Sladkogorska tovarna papirja, d.o.o., za podskupino C3,
10. Mavrica, d.d., za skupino C,
11. Europap, d.o.o., za podskupino C3,
12. Ino, d.o.o., za podskupino B3,
13. Sanolabor, d.d., za skupino A,
14. Kemijska industrija Kamnik, d.o.o.,
za podskupino C2,
15. Laser, d.o.o., za skupino C,
16. DZS, d.d., Založništvo in trgovina,
d.d., za skupino B,
17. Vidi, d.o.o., za podskupino B3,
18. Valtex in Co., d.o.o., za podskupini
C1 in C3.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta m. Tita 112, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni potrošni
material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998,
Ob-8544.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 174-19/98/99
Ob-715
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ajdovščina, Tovarniška 3.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zdravil skupine D in drugi medicinsko potrošni
material in material za zobozdravstvo in zobotehniko, se prizna naslednjim ponudnikom:
a) SIMPS’S, Motnica 3, Trzin,
b) Alpos meding, L. Dobrotniška 2, Šentjur,
c) JJZ Mariborske lekarne, Maribor,
d) Mikro + polo, Lackova 78, Maribor,
e) Sanolabor, Leskoškova 4, Ljubljana,
f) Studio 33, Brilejeva 2, Ljubljana,
g) Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,
Ljubljana,
h) Combic, Podnanos 70, Podnanos,
i) Interexport, Slovenska 54/VII, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN
je bil razpisan material zdravila skupine D
in drugi medicinsko potrošni material
in material za zobozdravstvo in zobotehniko.
7. Pogodbena vrednost: 35,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,000.000 SIT, 4,862.985 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998, str.
7467, Ob-8492.
13.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Št. 31/99-187
Ob-716
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev – ponoven razpis.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Rudnik Senovo v zapiranju, Titova 106 – uprava in obrat Ravne
- Reštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 120.000 litrov kurilnega
olja EL.
7. Pogodbena vrednost: 5,025.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,025.600 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v skladu s tretjim odstavkom 34. člena zakona
(ZJN) odda javno naročilo edinemu ponudniku.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: ponovni
razpis v Uradnem listu RS št. 1 z dne 9. 1.
1999, Ob.33.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Št. 533-05
Ob-717
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merilo za dodelitev naročila: končna
cena, dobavni rok, plačilni pogoji in ostale
zahteve iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mevi, d.o.o., Ul. Kirbiševih
93, Miklavž na Dravskem polju.
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6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE Zdravstveni dom Kranj,
Gosposvetska c. 10, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ultrazvočni aparat (visoko zmogljiv).
7. Pogodbena vrednost: 13,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,2 mio SIT, 12 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998,
Ob-8595.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Št. 533-04
Ob-718
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Jesenice, Titova 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: merilo za dodelitev naročila: najnižja
končna cena, dobavni rok in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE Zdravstveni dom Jesenice,
Titova 78, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reševalno vozilo s srednje povišano streho.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,7 mio SIT, 10 mio 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-8665.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Št. 39-390-1-3/98
Ob-719
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 6. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji in merila navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Belin - IPP, d.o.o., Aškerčeva 15, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pranje perila v okviru letnih potreb naročnika.
7. Razpisana vrednost: 22,000.000 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,000.000 SIT, 23,004.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8721.
13.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 39-390-1-3/98
Ob-720
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 6. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji in merila navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana, OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska
7, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje v okviru letnih potreb naročnika
7. Razpisana vrednost: 18,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge informacije o postopku izbire izvajalca:
a) Naročnik bo izbrana ponudnika vsake tri mesece pozval, da mu dostavita ponudbe.
b) Naročnik bo med izbranima ponudnikoma izbral izvajalca, ki mu bo ponudil najnižjo ceno.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8721.
13.
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-724
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
blaga brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popust,
– cena,
– dobavni rok,
– reference,
– nudenje blaga izven specifikacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop A: Intertrade ITS, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9,
– za sklop B: Mavrica, d.d., Ljubljana,
Resljeva c. 1.
6. (a) Kraj dobave:
– ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana,
– OE Celje, Gregorčičeva 5a,
– OE Koper, Pristaniška 12,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– OE Kranj, Stara cesta 11,
– OE Maribor, Sodna ulica 15,
– OE Murska Sobota, Kocljeva 12b,
– OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– OE Novo mesto, Prešernov trg 9,
– OE Ravne na Koroškem, Ulica ob Suhi 22b,
– izpostava Jesenice, Titova 73,
– izpostava Trbovlje, Sallumines 2,
– izpostava Velenje, Prešernova 7.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– za sklop A: potrošni material za računalniško opremo,
– za sklop B: sredstva za čiščenje, higieno in barve.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A: 24,000.000 SIT,
– za sklop B: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop A: 2,
– za sklop B: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop A: 24,000.000 SIT,
– za sklop B: 25,000.000 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-8706.
ZPIZ Slovenije
Ob-746
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (cena, letni količinski popust,
plačilni pogoji in rok dobave).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pleško cars, d.o.o., Tržaška
cesta 426, Brezovica.
6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava osebnih, kombiniranih in tovornih avtomobilov Renault.
7. Pogodbena vrednost: 20,663.631
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje veljavne
ponudbe: 20,663.631 SIT in 20,663.626
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, 81, z dne 4. 12. 1998, Ob-8572.
JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 79/99
Ob-751
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center v Ljubljani, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 11. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena – 50%
2. tehnično-tehnološki del s kvaliteto, funkcijo in kompatibilnostjo – 25%,
3. garancije in servis – 15%,
4. reference ponudnika – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotniška 3, Šentjur.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 7.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup nujne medicinske
opreme;
– naprava RTG s C lokom z memorijo nekaj slik in dvema TV ekranoma,
– ventilacijski sistem za dovajanje
NO,
– bolniška postelja za intenzivno terapijo,
– laboratorijski mikroskop.
7. Pogodbena vrednost: 31,378.533
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,214.955,70 SIT, 29,167.197 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bilo.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998,
Ob-8296.
Klinični center Ljubljana
Ob-752
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: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):merila iz razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kroj, d.d., Tržaška c. 188,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 444 kosov gore-tex bunde do
15. 9. 1999,
– 502 kosov gore-tex hlač do 15. 9.
1999,
– 204 kosov gore-tex kombinezonov
s pod obleko 15. 4. 1999.
7. Pogodbena vrednost: 25,541.760
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,741.940 SIT, 25,541.760 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-8966.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št.
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Ob-753
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: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):merila iz razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Cankarjeva 11, Maribor (3 kom), Dumida,
d.o.o., Kidričeva 16, Lenart (2 kom).
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 5 kom tovornih vozil.
7. Pogodbena vrednost: 47,668.359
SIT Autocommerce, d.o.o., (3 kom),
29,566.410 SIT Dumida, d.o.o., (2 kom).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,447.265 SIT, 73,916.025 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-8712.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-755
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cena / kvaliteta, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: pritličje Kresije, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvo.
7. Pogodbena vrednost: 15,428.259 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,405.930 SIT, 15,293.281,60 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-8428.
Mestna občina Ljubljana
Št. 7/99
Ob-756
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni rok, dobavni pogoji, reference, dodatne ugodnosti, kot je navedeno v navodilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za skupine
A – kruh in pekovsko pecivo: Kruh pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, Maribor,
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B – mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Ptuj, d.d., Čučkova ul. 6, Ptuj,
C – goveje meso in teletina: Mesarstvo Turnšek, s.p., Zgornja Hajdina 41, Zgornja Hajdina,
D – perutninsko meso: Perutnina Ptuj,
d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
E – ostale vrste mesa in mesni izdelki: Meso izdelki Žerak, s.p., Podlehnik 8a,
Podlehnik,
F – sveže sadje in zelenjava: Kmetijska zadruga Ptuj, Miklošičeva ul. 12, Ptuj,
G – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter konzervirano sadje: Petlja,
d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
H – splošno prehrambeno blago: Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj,
I – pralna in čistilna sredstva: Mercator SVS, d.d., Rogozniška c, 8, Ptuj.
6. (a) Kraj dobave: Volkmerjeva 19, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: navedeno v 5. točki.
7. Pogodbena vrednost:
A – kruh in pekovsko pecivo –
3,924.275 SIT,
B – mleko in mlečni izdelki –
11.237.168 SIT,
C – goveje meso in teletina – 9,525.800
SIT,
D – perutninsko meso – 6,144.614 SIT,
E – ostale vrste mesa in mesni izdelki –
12,071.121,50 SIT,
F – sveže sadje in zelenjava –
9,718.500 SIT,
G – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter konzervirano sadje – 3,716.787,70
SIT,
H – splošno prehrambeno blago –
20,201.766,35 SIT,
I – pralna in čistilna sredstva –
6,665.429 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A – kruh in pekovsko pecivo: 4,835.200
SIT, 3,924.275 SIT;
B – mleko in mlečni izdelki:
11,621.401,90 SIT, 11,237.168 SIT;
C – goveje meso in teletina: 10,616.315
SIT, 9,525.800 SIT;
D – perutninsko meso: 6,737.990 SIT,
6,144.614 SIT;
E – ostale vrste mesa in mesni izdelki:
12,335.711,40 SIT, 12,071.121,50 SIT;
F – sveže sadje in zelenjava:
13,204.480 SIT, 9,718.500 SIT;
G – zamrznjena in konzervirana zelenjava in konz. sadje: 3,919.092,40,
3,716.787,70 SIT;
H – splošno prehrambeno blago:
20,730.596 SIT, 20,201.766,35 SIT;
I – pralna in čistilna sredstva:
11,771.982 SIT, 6,665.429 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-8420.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 0048-308/57-98
Ob-757
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep sprejet dne 15. 1.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na delni ponovni javni razpis je
prispelo 6 veljavnih (pravočasnih in pravilno
opremljenih) ponudb. Na odpiranju ponudb
je bila ponudba ponudnika Žito Pekarstvo in
testeninarstvo, d.o.o., izločena zaradi formalne nepopolnosti. Pri pregledu ponudb
je naročnik ugotovil, da je ponudnik Dolenjske pekarne, d.d., v svoji ponudbi spreminjal normative naročnika za 6. točko iz javnega razpisa, zato je naročnik ponudbo za
to točko izločil.
Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji ter zaščito domačih ponudnikov.
Merila za izbiro so bila: cena, finačno stanje
dobavitelja blaga, lastna predelava, rok dobave pri interventnih - neplaniranih dobavah, reference in pripravljenost in odzivnost
za reševanje reklamacij.
Izbor ponudnikov oziroma izid javnega
razpisa po posameznih točkah je naslednji:
1. jogurt, kislo mleko: Mlekarna Celeia, d.o.o.
2. kefir: javni razpis za to točko ni
uspel.
3. skuta, siri: javni razpis za to točko
ni uspel.
4. proizvodi iz svežega testa: javni razpis za to točko ni uspel.
5. hitro zamrznjene jedi: javni razpis
za to točko ni uspel.
6. kruh in krušni izdelki: javni razpis
za to točko ni uspel.
Za ponudbe pod 2. in 4. točko naročnik ni prejel nobene veljavne in popolne
ponudbe, zato javni razpis za ti točki v skladu s 34. členom zakona o javnih naročilih,
ni uspel.
Za ponudbe pod 3., 5. in 6. točko je
veljavno ponudbo predložil le eden ponudnik, zato javni razpis za te točke v skladu s
34. členom zakona o javnih naročilih, ni
uspel.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
6. (a) Kraj dobave:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane Tacen,
Rocenska 56, Ljubljana - Šmartno.
2. Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Oddelek prehrane DMP,
Kotnikova 8, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: glej 4. točko objave. Količine artiklov, ki se bodo dobavljali sukcesivno, so v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Pogodbena vrednost: Mlekarna Celeia, d.o.o., 1,936.851 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim izbrani ponudnik ne nastopa s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za točko 1.: 2,369.477,25 SIT;
1,936.851 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-8794.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-764
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MINS No1, d.o.o., Ljubljanska 13c, 3320 Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– hidravlična vrtalna garnitura, sklop 1,
– vrtalna garnitura, sklop 2,
– vrtalna glava s komandnim pultom,
sklop 3.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
12,325.824 SIT; sklop 3: 11,961.180 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 12,325.824 SIT, 12,325.824
SIT; sklop 3: 11,961.180 SIT, 11,961.180
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: za
2. sklop ni bilo ponudb.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998;
Ob-8236.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Ob-765
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MINS No1, d.o.o., Ljubljanska 13c, 3320 Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: verige za verižne transporterje v rudarstvu.
7. Pogodbena vrednost: 78,938.496 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,425.714 SIT, 78,938.496 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-8235.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
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Ob-766
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: viseča tračna proga.
7. Pogodbena vrednost: 20,493.375 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,173.511,50 SIT, 16,900.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998; Ob-8237.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje
Št. 70/98
Ob-815
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO 70/98).
3. Datum izbire: 6. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, kakovost, rok,
finančno stanje, reference ponudnika.
1. št. doseženih točk: 1,
2. št. doseženih točk: 1.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Jadran, d.d., Sežana, Partizanska
69, 6210 Sežana – 2,089.725 SIT,
2. Jadran, d.d., Sežana, Partizanska
69, 6210 Sežana – 1,423.708 SIT.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v
RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža klimatskih naprav.
1. za objekt I,
2. za objekt II.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. 2,089.725 SIT,
2. 1,423.708 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 77/98
Ob-816
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-77/98).
3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: po kriterijih (cena, rok).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Arex, d.o.o., Trubarjeva 7,
8310 Šentjernej.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: jermeni za AP 7,62 mm.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost
izbrane
ponudbe:
7,980.000 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 76/98
Ob-817
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-76/98).
3. Datum izbire: 10. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: po kriterijih: cena, rok
izvedbe, reference,...
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. TIKA, d.d., Cesta Tončke Čeč 44,
1420 Trbovlje,
2. Imexa, d.o.o., Zaloška 163, 1000
Ljubljana,
3. Kovinska Bled, d.d., Seliška c. 4b,
4260 Bled.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava tarč:
1. izdelanih iz kartona,
2. izdelanih iz ultralesa,
3. izdelanih iz pločevine.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. 2,622.290 SIT,
2. 3,309.075 SIT,
3. 4,978.260 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 71/98
Ob-818
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-71/98).
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, dobavni rok, garancija, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Primat, d.d., Industrijska ul. 22,
2000 Maribor,
2. Primat, d.d., Industrijska ul. 22,
2000 Maribor,
3. Eltec Mulej, d.o.o., Pot na lisice 7,
4260 Bled.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup kovinskih varnostnih omar, blagajn in regalov.
1. kovinske omare,
2. regali skladiščni,
3. postelja vojaška.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. 12,813.695 SIT,
2. 6,213.163,80 SIT,
3. 3,441.480 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 68-1/98, 68-2/98
Ob-819
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-68-2/98).
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: kriteriji: cena, rok izvedbe, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. MIBO Komunikacije, d.o.o., Železna c. 4, 1000 Ljubljana,
2. Inženering telekomunikacij IT 100,
d.o.o., 1351 Brezovica,
3. Elektrotehna Elzas, d.o.o., Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v
RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1.1. pozivniki,
1.2. radijske postaje – terenske,
1.3.a) stacionarni digitalni repetitorji z montažo,
1.3.a.b) mobilni digitalni repetitorji,
1.1.a.b) radijske postaje – mobilne,
1.1.a.c) radijske postaje – ročne
operativne,
1.1.a.d) radijske postaje – ročne
poveljniške,
1.4. sistem daljinskega nadzora
repetitrskih postaj, nabava in montaža,
1.5. sistem spremljanja radijskega
prometa, nabava in montaža,
1.6. sistem daljinskega upravljanja
snemalnih naprav, nabava in montaža,
1.7. analizator radijskih zvez,
1.8. povezava računalnikov Z640
v mrežo + nakup treh kompletov Z640,
1.9. rezervni deli za sistem zvez
ZARE.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. 119,349.905 SIT,
2. 6,905.587,50 SIT,
3. 168,236.201 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 62/98
Ob-820
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-62/98).
3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, teh. opremljenost
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obrata, finančno stanje ponudnika, reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Mokronog: Stare Jože, s.p., Gostilna,
prenočišča “Pri Francki”, Glavna c. 11,
8233 Mirna, št. ponudbe 11 z dne 31. 8.
1998, v skupni vrednosti 3,863.926,50 SIT
z vključenim 6,5% PD,
– Kočevska Reka: Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, Kočevska Reka, št. ponudbe
1/700-98 z dne 8. 9. 1998, v skupni
vrednosti 15,975.000 SIT z vključenim
6,5% PD,
– Ptuj: Eurest, d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, št. ponudbe 017/98 z dne
11. 9. 1998, v skupni vrednosti
195,314.750 SIT z vključenim 6,5% PD,
– Dravograd: Eurest, d.o.o., Dunajska
22, 1000 Ljubljana, št. ponudbe 017/98 z
dne 11. 9. 1998, v skupni vrednosti
8,498.700 SIT z vključenim 6,5% PD,
– Ugar: Gostilna Mihelič, Šeškova 32,
1310 Ribnica, z dne 3. 9. 1998, v skupni
vrednosti 5,700.249 SIT z vključenim 6,5%
PD,
– Šentviška gora: Okrepčevalnica Rijavec, Ana Črv, s.p., Šentviška gora 44, Slap
ob Idrijci, št. ponudbe MORS BO 62/98 z
dne 14. 8. 1998, v skupni vrednosti
11,862.500 SIT z vključenim 6,5% PD,
– Grosuplje: Sodexho, d.o.o., Tržaška
40, Ljubljana, št. ponudbe 3/98 z dne
14. 9. 1998, v skupni vrednosti 2,740.000
SIT z vključenim 6,5% PD.
6. (a) Kraj dobave: posamezne lokacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: priprava in dostava kuhane hrane po lokacijah naročnika.
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 40/98
Ob-821
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-40/98).
3. Datum izbire: 13. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, kakovost, rok za
izvršitev del, finančno stanje ponudnika, reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Mercator poslovni sistemi, d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
2. Krek Ribno, d.o.o., Savska 35,
4260 Bled,
3. Importex, d.o.o., Brunška gora
13a, 1433 Radeče,
4. Emona BC, Šmartinska 130, 1528
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v
RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. 1. skupina: pladnji PVC,
2. 2. skupina: izdelki iz porcelana,
3. 3. skupina: drobni kuhinjski inventar,
4. 4. skupina: drobni pomožnik kuh.
inventar.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. 1,877.904 SIT,
2. 6,356.031,15 SIT,
3. 3,298.408,58 SIT,
4. 64,309,24 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 35/98
Ob-822
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-35/98).
3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, rok dobave, reference ponudnika,...
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. TOKO line, d.d., Slamnikarska 1,
1230 Domžale,
2. TOKO line, d.d., Slamnikarska 1,
1230 Domžale,
3. Porenta nahrbtniki, s.p., Virmaše
100, 4220 Škofja Loka,
4. V. Zupančič, s.p., Saveljska 94/a,
1113 Ljubljana,
5. Tekstina, tek. ind., d.d., Tovarniška c. 15, 5270 Ajdovščina,
6. LAB Commerce, d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana,
7. LAB Commerce, d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana,
8. WEBO, d.o.o., Šlandrova 4, 1231
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v
RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. pas za hlače, zelen,
2. torbice častniške,
3. nahrbtnik planinski, maskirni,
4. trakovi z izvezenimi čini,
5. tkanina za voj. st. mask,
6. barete,
7. jopič pilotski, nomex, zelen,
8. rokavice, pilotske, nomex, zelene.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. 2,467.500 SIT,
2. 2,877.000 SIT,
3. 5,130.216 SIT,
4. 1,688.619,66 SIT (po povprečni
ceni),
5. 7,938.000 SIT,
6. 4,472.380,50 SIT,
7. 2,258.550 SIT,
8. 57,923,25 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Ob-823
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (PUS-37/98).
3. Datum izbire: 24. 12. 1998 sklep o
priznanju sposobnosti.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
Ljubljana,
– Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova
6, Kranj,
– Tiskarna
Formatisk,
d.o.o.,
Bobenčkova 4, Ljubljana,
– Bodočnost, d.d., Dalmatinska ul. 1,
Maribor,
– Cetis, d.d., Čopova 24, Celje,
– Herle, M & V, d.o.o., Dobrave 3,
Trzin,
– Tiskarna
Radovljica,
d.o.o.,
Ljubljanska 56, Radovljica,
– Sij, d.o.o., Lobodova 9, Domžale,
– Zebra Kranj, d.o.o., Gregorčičeva
10, Kranj,
– Grafex, s.p., Podlipovica 31, Izlake,
– Proline, d.o.o., Stegne 11,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izvajanje grafičnih storitev in dobavo grafičnih izdelkov.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 34/98
Ob-824
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-34/98).
3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: cena, rok dobave, reference ponudnika,...
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– IKA Ajdovščina, d.d.,
– Univerzale, d.d.,
– Labod NM, d.d.,
– Deloza, d.d.,
– Tipso, d.o.o.,
– IKA Ajdovščina, d.d.,
– TUS Prevent, d.d.,
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup konfekcijskih izdelkov bojne uniforme pripadnikov SV:
– vetrovka s snem. podlogo,
– kapa,
– srajca,
– hlače vojaške, maskirne,
– hlače poletne,
– komplet mornariški,
– kombinezon letalskih enot,
– B.u. posadk oklepnih vozil,
– hlače termovelur,
– moška bluza kuharska, bela,
– moške hlače kuharske, bele,
– moške hlače pepita,
– moška halja kuharska, bela,
– ženska bluza kuharska, bela,
– krilo kuharsko, belo,
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– ženske hlače kuharske, bele,
– ženska halja kuharska, bela,
– klobuk kuharski, beli,
– kapa kuharska,
– predpasnik, visoki, beli,
– predpasnik, do pasu, beli.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost izbrane ponudbe:
1. IKA Ajdovščina, d.d., 5270 Ajdovščina: 48,120.345 SIT,
2. Univerzale, d.d., 1230 Domžale:
1,158.720 SIT,
3. Labod NM, d.d., 8000 Novo mesto: 420.462 SIT,
4. Deloza, d.d., 1410 Zagorje:
18,137.374 SIT,
5. Tipso, d.o.o., 1330 Kočevje:
3,545.850 SIT,
6. TUS Prevent, d.d., 2380 Slovenj
Gradec: 1,878.240 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 33/98
Ob-825
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (BO-33/98).
3. Datum izbire: 28. 10. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo oblačil iz
goratexa za uniforme pripadnikov SV in del.
oblačil iz goratexa se zaključi, ker naročnik
ni prejel dveh popolnih ponudb.
6. (a) Kraj dobave: skladišča MORS v RS.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 9-11/99
Ob-827
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Hydrovod Kočevje–Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe,
– najnižja cena,
– fiksne cene,
– dosedanje dobre izkušnje s ponudnikom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Coma Commerce, d.o.o.,
Slovenčeva 93, 1113 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: skladišče naročnika
(Ljubljanska cesta 38, Kočevje).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje in izgradnjo komunalne infrastrukture.
7. Pogodbena vrednost: 28,701.050 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,969.174,75 SIT, 28,701.050 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.
Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje–Ribnica
Ob-838
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire:
Kvalifikacijski del (kriteriji za priznanje
sposobnosti): izpolnjevanje pogojev za poslovanje na razpisanem področju; poslovna
in finančna solidnost, zanesljivost ter tržna
usmeritev; poslovne povezave in dostop do
tehnologije (direktna pogodba s proizvajalcem); razpoložljivost ustreznih kadrov, prostorov, opreme; dobavni in izvedbeni roki
(dobava opreme 60 dni, zaključek del 90
dni od podpisa pogodbe); opremljenost in
tehnične zmožnosti; ustrezna poprojektna
podpora; preskrbljenost z rezervnimi deli;
reference ponudnika in kadra na razpisanem področju ter reference ponujene opreme; usposobljenost kadrov ponudnika za
ponujeno opremo (potrdila s strani proizvajalca opreme); zagotavljanje kvalitete storitev; izvajanje permanentnega izobraževanja;
pogodba s podizvajalci oziroma pogodba o
skupnem nastopanju na javnem razpisu; izpolnjevanje pogojev za dodelitev naročila in
obveznih kriterijev za opremo.
Predmetni del: vrednost ponudbe, tehnične lastnosti opreme, dobavni roki, certifikati kakovosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MIBO Komunikacije d.o.o.,
Železna c.14, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna in programska
oprema za omrežje širokopasovnih storitev na podlagi ATM tehnologije – 2 pristopni stikali.
7. Pogodbena
vrednost:
30,914.517,60 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
32,886.064,41 SIT, 23,216.560,50 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 11. 9.
1998; Ob-6461.
Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana
Ob-839
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nobena od prispelih ponudb ne
izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne odda
nobenemu od ponudnikov.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: strojna in programska oprema za Univerzalni poštni predal.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 77 z dne 13. 11. 1998, Ob-8079.
Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana
Št. 155/14/98
Ob-846
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 7. 1. 1999.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (utemeljitev izbire):
a) Status ponudnika:
– registracija,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– dovoljenje za opravljanje prometa z
medicinskimi pripomočki (pridobitev lahko
v teku),
b) Nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;
c) Poravnane fiskalne obveznosti (davki
in prispevki);
č) Finančne bonitete ponudnika;
d) Reference: v zadnjih 3. letih vsaj eno
leto oskrbovanja 3. javnih zavodov s področja zdravstva, certifikati;
e) 60 dnevni plačilni rok;
f) Dobavni pogoji:
– zagotavljanje letnih količin blaga,
– odzivni čas največ 7 dni,
– dostava blaga fco naročnik razloženo;
g) Dostava cenikov vsake štiri mesece;
h) Garancije oziroma izjave:
– za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT,
– izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost: Metalka zastopstva
Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
– Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,
– Progem, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana,
– J.S. Evromedical & Company, d.o.o.,
Cesta XIV. Divizije 36, 2000 Maribor,
– Medine, k.d., Erjavčeva 30, 3000
Celje,
– IRS, d.o.o., Rimska 8, 1000 Ljubljana,
– Thomy Frey East, d.o.o., Bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana.
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Naročnik je za posamezno vrsto blaga
priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta
zanjo ponudila najnižjo ceno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5 2000 Maribor,
(b) Vrsta in količna blaga, ki bi ga bilo
treba dobaviti: zdravstveni potrošni
material v okviru letnih potreb naročnika.
7. Razpisana
vrednost:
29,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9 ponudb.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) Naročnik bo oba izbrana ponudnika
vsake štiri mesece pozval, da mu dostavita
ponudbe,
b) Naročnik bo izmed ponudnikov ki jima
je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki mu
bo ponudil najnižjo ceno.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 78 z
dne 20. 11. 1998, Ob-8288.
13., 14.
Splošna bolnišnica Maribor

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

Popravek
Ob-837
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
gradbenih del za gradnjo vodovoda Brinje–
Dol, Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Ob-313, se 10. točka
popravi in se pravilno glasi:
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 135,410.347 SIT, 119,899.822 SIT.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Št. 8/6-1/462-1-9/99
Ob-689
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17,
Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rok izdelave,
reference izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tegrad d.d. Ljubljana, Kamniška 41, 1109 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
1. Krajevno kabelsko omrežje in
razvodno naročniško omrežje Nova Gorica,
2. Krajevno kabelsko omrežje in
razvodno naročniško omrežje Solkan.
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7. Pogodbena vrednost:
1. 52,310.051 SIT,
2. 76,397.961 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. KKO in RNO Nova Gorica:
52,340.426 SIT, 49,325.137 SIT.
2. KKO in RNO Solkan: 100,341.936 SIT,
77,166.326 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, Ob-8397.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Nova Gorica

obnova dimnikov, ureditev okolja in obnova fasade. Na objektu Kamniška graba
6, Kamnica.
7. Pogodbena
vrednost:
48,281.094,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,743.605,50 SIT, 48,281.094,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1999;
Ob-8576.
Staninvest Maribor, p.o.,
Maribor

Št. 137/98
Ob-696
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20,
Črenšovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Hotiza 28,
Lendava.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja glavnega
kolektorja kanalizacijskega omrežja v
KS Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 75,313.000 SIT.
8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92,638.000 SIT, 89,406.463,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 10. 1998,
Ob-7726.
Občina Črenšovci

Ob-754
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference na trgu,
zmogljivost-opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, d.d.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 39,852.357
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,356.852,30 SIT, 39,852.357 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998;
Ob-8975.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 4/3
Ob-697
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad Občine Maribor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest Maribor, p.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena vrednost, reference, usposobljenost ponudnika, posebne ugodnosti ponudnika, pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Splošno gradbeništvo Kolar
Marjan, s.p., Miklošičeva 1, Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rušitev pomožnih objektov, izgradnja opornega zidu, adaptacija stanovanja, zunanji rezervoar za
tekoči plin, ureditev ogrevanj, ureditev
vodovodne in odtočne inštalacije, obnova elektroinštalacij, obnova stavbnega
pohištva, obnova kleparskih izdelkov,

Ob-761
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: 8. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade Zaloška 69 – Dvorec Selo v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 21,613.311
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,277.244 SIT, 21,613.311 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 24 z dne 5. 5. 1997.
13.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 03/11538/98
Ob-762
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (za PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, roki izvedbe, splošne reference ponudnika in kvaliteta že opravljenih
del za naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Tegrad, d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana,
b) GML, Celovška 269, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) gradnja KKO in RNO Zagradec,
b) gradnja – optični kabel Ljubljana–
Litija, odsek Dol–Kresnice–Hotič.
7. Pogodbena vrednost:
a) 53,000.000 SIT,
b) 43,545.940 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad a) 4,
ad b) 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– gradnja KKO in RNO Zagradec:
77,996.564,88 SIT, 53,000.000 SIT,
– gradnja optični kabel Ljubljana–Litija,
odsek Dol–Kresnice–Hotič: 76,233.300
SIT, 43,545.940 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vsi ponudniki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 18. 9. 1998; Ob-6619.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana
Št. 3-773
Ob-763
1. Naročnik, poštni naslov: Institut Jožef
Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika je razveljavljen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni dodelitve.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razširitev avle IJS,
Jamova 39, Ljubljana – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998,
Ob-8831.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 353-18/97-99
Ob-771
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižji ponudbeni znesek, plačilni pogoji, fiksnost ponudbene cene in garancijski rok so v skladu z razpisnimi pogoji,
reference so zadovoljive.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ferrarska 10,
6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev peš poti Piran – Fiesa.
7. Pogodbena vrednost: 7,746.846 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,031.779 SIT, 7,746.846 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. 353-18/97-98, Ob-8673.
Občina Piran
Ob-772
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje Tampon d.o.o.,
Dežno 2a, 2286 Podlehnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in montažna dela pri izvedbi sekundarne kanalizacije PVC, DN 250 dolžine 216 m v
“Jami”, Na obrežju na Ptuju.
7. Pogodbena vrednost: 6,828.830,03
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,126.074 SIT, 6,828.830,03 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78, z dne 20. 11. 1998, št.
352-05-102/98-5, Ob-8183.
Mestna občina Ptuj
Ob-773
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– garancijski rok,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj, Žnidaričevo
nabrežje 11, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in montažna
dela pri izvedbi fekalne (PVC, DN = 300,
L = 182,5 m) in meteorne kanalizacije
(PVC, DN = 300, l = 247,50 m) v Rabeljčji vasi pri Ptuju.
7. Pogodbena vrednost: 14,525.399 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,236.359 SIT, 14,525.399 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78, z dne 20. 11. 1998, št.
352-05-114/98, Ob-8295.
Mestna občina Ptuj
Ob-774
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
točkovanja navedenega v razpisnih pogojih
(ponudbena cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe in garancija).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po Kodrovi ulici.
7. Pogodbena vrednost: 23,189.111 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ker
ponovljeni javni razpis ni uspel, naročnik
oddaja delo z neposredno pogodbo v tč.5
navedenemu izvajalcu, ki je edini oddal popolno ponudbo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80, z dne 27. 11. 1998, stran 7353.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana
Ob-775
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
točkovanja navedenega v razpisnih pogojih
(ponudbena cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe in garancija).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tibar, d.o.o., Strossmayerjeva 30/III, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po Prešernovi cesti.
7. Pogodbena
vrednost:
13,550.453,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,562.888 SIT in 13,550.453,40 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri
ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval
merila in kriterije, navedene v razpisnih pogojih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80, z dne 27. 11. 1998, stran 7352.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana
Ob-776
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
točkovanja navedenega v razpisnih pogojih
(ponudbena cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe in garancija).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Impakta d.d., Kersnikova 2,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po Dunajski cesti.
7. Pogodbena vrednost: 42,900.138 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,900.138 SIT in 36,845.454,58 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri
ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval
merila in kriterije, navedene v razpisnih pogojih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80, z dne 27. 11. 1998, stran 7353.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana
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Ob-777
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
točkovanja navedenega v razpisnih pogojih
(ponudbena cena, plačilni pogoji, reference, rok izvedbe in garancija).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tibar, d.o.o., Strossmayerjeva 30/III, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po Gledališki stolbi.
7. Pogodbena vrednost: 6,571,241.38
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,036.369 SIT in 6,571.241,38 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval merila in kriterije, navedene v razpisnih pogojih.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80, z dne 27. 11. 1998, stran 7353.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 2/99
Ob-690
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za
šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/133-32-66, faks 061/310-267.
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):
– celovitost ponudbe (10%),
– usposobljenost ponudnika (20%),
– cena in plačilni pogoji (30%),
– roki dobave (10%),
– reference ponudnika (30%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za grafične storitve (pod tč. A) za potrebe založbe Zavoda RS za šolstvo je izbran naslednji izvajalec:
1. BS, Podjetje za grafično oblikovanje, d.o.o., Gosposka 18, 1000 Ljubljana;

– za tiskarske storitve (pod tč. B) za potrebe založbe Zavoda RS za šolstvo sta izbrana naslednja izvajalca:
1. Planprint, Tiskarstvo, založništvo in
trgovina s knjigami in papirnimi izdelki,
d.o.o., Rožna dolina, Cesta IV/32-34, 1000
Ljubljana,
2. Tiskarna Kurir, d.d., Parmova 39,
1000 Ljubljana;
– za grafične in tiskarske storitve (pod
tč. A in tč. B)): za potrebe založbe Zavoda
RS za šolstvo so izbrani naslednji izvajalci:
1. Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Kajuhova 55, 1000 Ljubljana,
2. Škala grafika, Podjetje za oblikovanje, inženiring, marketing, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Sostrska cesta 27/a, 1261
Dobrunje,
3. Paco travel, d.o.o., Cankarjeva 10,
1000 Ljubljana,
4. Laserprint, d.o.o., Stanežiče 3g,
1210 Ljubljana-Šentvid,
5. Littera Picta, Založba in tiskarna,
d.o.o., Rožna dolina, Cesta IV/32-34, 1000
Ljubljana,
6. Biro M, Ekonomske, tržne, organizacijske, poslovne, tehnološke in tehnične
storitve – grafična dejavnost, d.o.o., Žibertova 1, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje grafičnih in tiskarskih storitev.
7. Pogodbena vrednost: 80,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10., 11., 12.
Zavod RS za šolstvo
Št. 01-18/8-98
Ob-691
1. Naročnik, poštni naslov: Ekonomska
fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Datum izbire: 6. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Copis, d.o.o., WTC-TC, Dunajska 158, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje tiskarskih in fotokopirnih storitev
ter nabave in prodaje pisarniškega materiala z najemom poslovnih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: 67,000.000 SIT,
in sicer: tiskarske storitve 38,000.000 SIT,
fotokopirne storitve 21,000.000 SIT, pisarniški material 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
Ekonomska fakulteta
Št. 01-18/8-98
Ob-692
1. Naročnik, poštni naslov: Ekonomska
fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Datum izbire: 7. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sedea, d.o.o., servis splošnih
dejavnosti, Stegne 25, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje storitev fizičnega varovanja objekta in opravljanje receptorske službe.
7. Pogodbena vrednost: 7,763.211 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,914.056 SIT, 6,575.310 SIT.
11., 12.
Ekonomska fakulteta
Ob-693
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja
zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta
61, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika, kadrovsko
zasedbo, ceno storitve na m2 čistilne površine in dodatne ugodnosti, ki so potrebne
za vzdrževanje objekta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lotus, Aleksander Čadež,
s.p., Društvena 1, 1110 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve čiščenja šolskih prostorov.
7. Pogodbena vrednost: 900.000
SIT/mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,063.440 SIT, 765.086 SIT.
11., 12.
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Št. 601-1/98-21
Ob-694
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona.
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): pri izboru najugodnejšega ponudnika so bili upoštevani razpisani kriteriji:
ponudbena cena, reference za izvajanje prevozov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Certus avtobusni promet Maribor,
d.d.,
b) Avtobusni promet Murska Sobota,
d.o.o.,
c) Avtobusni prevozi “Vračko”, s.p., Gornja Radgona.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
ad a) prevozi učencev Osnovne šole
Gornja Radgona, v vrednosti 4,999.850 SIT,
ad b) prevozi učencev Osnovne šole
Negova, v vrednosti 5,779.420 SIT,
ad c) prevozi učencev Osnovne šole
Apače, v vrednosti 4,446.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 15,225.270
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 454 SIT, 170 SIT za neto prevoženi km.
11., 12.
Občina Gornja Radgona

Ob-768
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: 1. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Valina, d.o.o., Štepanjska
c. 22/b, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zunanje čiščenje protokolarnega objekta
Ljubljanski grad.
7. Pogodbena vrednost: 308.919,50
SIT/mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 457.942,50 SIT, 308.919,50 SIT.
11., 12.
Mestna občina Ljubljana
Št. 46/98
Ob-814
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti PVS-46/98.
3. Datum izbire: 11. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk
po ocenjevalni listi: lokacija, cena, kompletnost ponudbe, rok izvedbe, reference, mat.
teh. pogoji, število zaposlenih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. AC-Union, d.o.o., Savska 2, 1000
Ljubljana,
2. Kamax, d.o.o., Pokopališka 42,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba storitev pranja in čiščenja vozil
MORS.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
11,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 10% popust na vse storitve,
B) 5% popust na vse storitve.
11., 12.
Ministrstvo za obrambo

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-686
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

Št.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih:
3. točka.
3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini možni izvajalec na trgu,
ki razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tempre-elektronika,
Franc Župan, s.p., Dolnja Prekopa 2, Kostanjevica na Krki.
6. (a) Kraj dobave: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: inženirske storitve verifikacije, validacije in nadzornih testiranj – aktivnosti I & C.
7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,000.000 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-687
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: 3. in
4. točka.
3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini možni izvajalec na trgu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ENC, d.o.o., Vodnikova
232, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: inženirske storitve za
izvedbo projekta Simulator – modeliranje in testiranje.
7. Pogodbena vrednost: 10,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,500.000 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 043-10/99-3
Ob-688
1. Naročnik, poštni naslov: RS Varuh
človekovih pravic, Dunajska cesta 56,
1109 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
prvem odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 30. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): STA je slovenska nacionalna
tiskovna agencija, ki spremlja vsa dogajanja po državi in po svetu. Predvsem splošni servis informacij v slovenskem jeziku
in dnevni servis informacij sta za Varuha
človekovih pravic pomemben vir informacij. STA že od vsega začetka pozorno
spremlja varuhovo delo in tako je bistveno
prispevala k dobri obveščenosti javnosti o
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varovanju in promocij človekovih pravic v
Sloveniji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: STA, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sprotno pripravljanje informacijskih storitev in obveščevanje
naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 702.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 702.900 SIT.
11.
Varuh človekovih pravic RS

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

Št. 4/99
Ob-769
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Univerza v Ljubljani:
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana,
Visoka upravna šola, Kardeljeva ploščad
5, 1000 Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša ponudba po
vrednostnih merilih, podanih v razpisni
dokumentaciji: cena ponudbe, reference
in usposobljenost, finančne bonitete, rok
izvedbe, eventualne dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška, instalacijska dela in zunanja ureditev (dela za dokončanje objekta): Fakulteta za družbene vede in Visoka
upravna šola, Kardeljeva ploščad, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 934,689.697
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 520,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 979,314.245 SIT, 934,689.697 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrani ponudnik je dosegel najvišje število
točk, po postavljenih vrednostnih merilih,
od vseh ponudnikov.
SMELT International, d.d.
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 404-08-599/98
Ob-812
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 5. in
7. točki 55. člena zakona o javnih naročilih,
ker gre za izvedbo nujnih del, ki jih naročnik
ni mogel predvideti.
Ob in pod objektom je nastala velika kaverna kot posledica izpiranja zemljine zaradi
počene vodovodne cevi zaradi česar se je
objekt posedel. Na njem so nastale vidne
razpoke in ga je bilo potrebno takoj izprazniti. Da se prepreči nadaljnja škoda zaradi
dodatnega posedanja ter zaradi nujnosti
čimprejšnje ponovne usposobitve objekta
je bilo naročilo oddano po zgoraj navedenih
točkah 55. člena.
3. Datum izbire: 15. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbi sta bili obravnavani
skladno z merili, ki so bistvenega pomena
za naročnika, to sta bila cena (60 točk) in
rok izvedbe (40 točk).
Ponudba predložena s strani Irma, d.o.o.,
je po obeh kriterijih prejela večje število točk
in je bila izbrana kot najugodnejša.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Irma, d.o.o., Slovenčeva 95,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvedba geomehanskih raziskav in izdelava projekta sanacije (PZI) za objekt št.
25 v Vojašnici Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 3,557.100 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,853.100 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,115.044 SIT, 3,557.100 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih
Št. 26-4/99
Ob-673
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: papirna konfekcija in
vrečke.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zavod RS za transfuzijo
krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Tadea Tollazzi med 11. in
12. uro po predhodni najavi po tel.
061/14-38-241 in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 8.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 2/99 – papirna konfekcija”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 1. 3. 1999.
10.
Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana
Št. 26-4/99
Ob-674
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sanitetni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zavod RS za transfuzijo
krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Tadea Tollazzi med 11. in
12. uro po predhodni najavi po tel.
061/14-38-241 in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 8.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 3/99 – sanitetni material”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/II.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko,
do 1. 3. 1999.
10.
Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana
Št. 26-4/99
Ob-675
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302-224.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
– od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zavod RS za transfuzijo
krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, kontaktna oseba Tadea Tollazzi med 11. in
12. uro po predhodni najavi po tel.
061/14-38-241 in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod virmana o nakazilu 8.000 SIT na ŽR
50101-603-45746 s pripisom “Javni razpis za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
ZTK 1/99 – pisarniški material”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/II.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov pod 5. (b) točko
do 1. 3. 1999.
10.
Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana
Št. 41/1-99
Ob-676
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Lendava – Lendva
egeszseghaz, Kidričeva 34, 9220 Lendava, 069/78-364.
2. (a) Kraj dobave: Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) zdravila, ampule in injekcije,
B) zobozdravstveni material,
C) laboratorijski material
vse v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudite lahko tudi blago posamezne
skupine.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) 6,500.000 SIT,
B) 14,000.000 SIT,
C) 9,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 13 mesecev,
od 31. 3. 1999 do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Lendava,
Kidričeva ul. 34, tajništvo, kontaktna oseba
Kovačič Jožica, 9220 Lendava.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 25. 2. 1999 med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložit potrjen izvod virmana o nakazilu 5.000 SIT na ŽR
51920-603-32127 s pripisom “javni razpis
za dobavo blaga”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Lendava,
Kidričeva 34, tajništvo, 9220 Lendava, v
zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za nabavo različnega
blaga” z navedbo imena skupine blaga.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, sejna soba, 9220 Lendava.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: pri kontaktni osebi pod 4. (a) točko na tel.
069/789-231 ali po faksu 069/78-364. Posebnega sestanka s ponudniki ne bo.
10.
Zdravstveni dom Lendava

Št.
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Ob-726
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/461-578.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Kopa (skladišče).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 65,000.000 SIT.
Po skupinah:
A) Sadje in zelenjava:
1. podskupina sadje: 4,000.000 SIT,
2. podskupina zelenjava sveža in
kmetijski izdelki. 5,000.000 SIT,
3. podskupina zmrznjeno sadje in
zmrznjena zelenjava: 1,500.000 SIT,
4. podskupina konzervirano sadje in
zelenjava: 2,500.000 SIT;
B) Kruh
in
pekovsko
pecivo:
4,500.000 SIT,
C) Mlevski izdelki, riž in testenine:
2,000.000 SIT,
D) Mleko
in
mlečni
izdelki:
11,000.000 SIT,
E) Meso in mesni izdelki: 16,000.000
SIT,
F) Perutnina in perutninski izdelki:
4,000.000 SIT;
G) Ribe sveže in zmrznjene, morski
sadeži: 1,350.000 SIT,
H) Splošno prehrambeno blago:
1. podskupina jedilno olje, margarina
in majoneza: 1,500.000 SIT,
2. podskupina jajca: 2,000.000 SIT,
3. podskupina kis: 195.000 SIT,
4. podskupina sladkor in sl. namazi:
2,000.000 SIT,
5. podskupina pijače: 5,000.000 SIT,
6. podskupina začimbe in koncentrati: 1,900.000 SIT,
7. podskupina ostala živila: 360.000
SIT.
Količine blaga so razvidne v posameznih
skupinah oziroma podskupinah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Predvideni čas dobave: od aprila
1999 do aprila 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-Kopa,
Golnik 36, 4204 Golnik, javna naročila.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 1999 za
10.000 SIT, plačljivo neposredno pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni
Bolnišnice Golnik-Kopa, oziroma na ŽR št.
51500-603-34158 (R. Potočnik).
(c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave (Ksenija Podržaj).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom Ne odpiraj – Ponudba in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila (sku-
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pine oziroma podskupine). Na hrbtni strnai
mora biti naveden naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 12. uri v sejni sobi na upravi
Bolnišnice Golnik-Kopa.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
ponudniki bo sklenjena pogodba o dobavi
blaga.
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 4. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena ter rok plačila.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni predvidoma do 26. 3. 1999.
10.
Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo
Ob-727
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.
2. (a) Kraj dobave: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava vodovodnega in
kanalizacijskega materiala.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: celo leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 5.000 SIT katerega plačajo na ŽR Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, številka 50700-601-1 05256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predeložene nejkasneje do
15. 2. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve, na naslov: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za nabavo vovodovnega in kanalizacijskega materiala”.
(b)
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob 9. uri
v tajništvu Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– dokazila po dokumentaciji za ugotavljanje sposobnosti,
– možnost kompenzacije računa v odstotkih,
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– rok dobave (maksimalen rok od povpraševanja do dobave na naslov naročnika),
– cena (vključno z dostavo na naslov naročnika).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposobnost večim ponudnikom.
10.
Vodovod-kanalizacija JP, d.o.o., Celje
Ob-728
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina, tel.
065/16-19-70, faks 065/63-142.
2. (a) Kraj dobave: Komunalno stanovanjska družba, Ajdovščina, skladišče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodarski material in
storitve:
– duktilne cevi – 20,000.000 SIT,
– pocinkane, plastificirane cevi in LŽ
fazoni – 7,500.000 SIT,
– armature in priključne spojke –
10,000.000 SIT,
– vodomerji – 2,000.000 SIT,
– fitingi in vijačni material –
1,000.000 SIT,
– izkop gradbenih jam na vzdrževanju vodovodov –1.600 ur,
– košnja bankin in grmovja ob javnih
poteh – 950 ur,
– izkop in zasip ter čiščenje jarkov –
2.200 ur,
– storitve s kamionom kiperjem (nosilnost min. 7.500 kg) – 370 ur.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
57,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1 leto od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 6. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, gotovinsko pri
blagajni
ali
na
žiro
račun
št.
52010-601-13609.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 3. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina, tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Komunalno stanovanjske družbe, Ajdovščina.
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 in merila so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Aleš Brecelj, tel.
065/16-19-716.
10.
Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o.,
Ajdovščina

Ob-729
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška c. 160, 2000 Maribor, tel.
22-939, faks 28-180.
2. (a) Kraj dobave: Pedagoška fakulteta
Maribor, Koroška c. 160, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava šolskih učil, pohištva, pisarniškega materiala, revij in
strokovne literature v letu 1999.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška c. 160, Maribor, glavna pisarna pri Karin Grbec, soba 01/78, tel.
062/22-94-779, faks 062/28-180.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 10. 2. 1999 do
vključno 19. 2. 1999, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun naročnika št. 51800-609-1237 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: v 20 dneh po objavi
razpisa do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 1999 ob 13. uri na naslovu naročnika,
Koroška cesta 160, Maribor.
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): določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN, (Ur. l. RS, št. 24/97).
S ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost,
bo sklenjena pogodba, pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko kandidirajo za celotno
naročilo.
10.
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Št. 23/1-99
Ob-730
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska ul. 24, 6210 Sežana, faks
067/73-696.
2. (a) Kraj dobave: Sežana, Zdravstveni
dom.
Naročilo: laboratorijski, sanitetni in zobozdravstveni material.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– laboratorijski material – 6,800.000
SIT,
– sanitetni material – 5,900.000 SIT,
– zobozdravstveni
material
–
9,800.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,500.000 SIT.
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3. Predvideni čas dobave: 1 leto od sklenitve kupoprodajne pogodbe z možnostjo
podaljšanja.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, 6210 Sežana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 20. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pri blagajni zavoda ali virmansko na ŽR 51420-603-31525.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 2. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Sežana,
Partizans 24, 6210 Sežana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999 ob 11. uri.
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: pri kontaktni osebi Leštan Jani.
10.
Zdravstveni dom Sežana
Ob-731
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.
2. (a) Kraj dobave: Območje Slovenskih
železnic. Lokacija bo definirana z dokončno
razpisno dokumentacijo, ki bo na voljo ponudnikom, ki bodo pridobili sposobnost, po
predhodnem vabilu na prevzem dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
b1. kretnice in posamezni kretniški
deli (samo železni deli),
b2. leseni kretniški hrastovi pragi različnih dolžin.
Specifikacija materiala bo podana z dokončno razpisno dokumentacijo, po dispozicijah, ki bodo definirane glede na potrebe
in vrsto materiala.
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
blaga je določena na podlagi sprejetega
proračuna Republike Slovenije in s potrjenim planom vlaganj v železniško infrastrukturo na obmrežju SŽ.
3. Predvideni čas dobave: obdobje proračunskega leta. Sposobnost bo pridobljena za obdobje 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost, Kolodvorska 11, Ljubljana, kontaktna
oseba je Frank Mišetić, dipl. inž. gradb.
(tel. 061/29-14-588).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od 9. 2. 1999 do 2. 3.
1999.
(c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
predložene do 9. 3. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana ali osebno na isti naslov v pisarni št.
205.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob 10. uri
v prostorih Slovenskih železnic (steklena
dvorana).
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudniki morajo izpolnjevati pogoje iz 40. člena ZJN in pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji.
9., 10.
Slovenske železnice, d.d.

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-811
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/42-030, faks 063/42-03-485.
2. Kraj izvedbe del: Termoelektrarna Šoštanj.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:
a) sanacija AB konstrukcij dela pršišča in lovilnega bazena hladilnega
stolpa bloka 5,
b) sanacija dimnika bloka 5,
c) sanacija hladilnih stolpov bloka
1-2 in 3,
d) sanacija transportnega mostu od
PE24 do PE05 in od PE24 do bloka 5.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:
a) 90,000.000 SIT,
b) I. faza: 120,000.000 SIT,
II. faza: 110,000.000 SIT,
c) Blok 1-2: 140,000.000 SIT,
Blok 3: 600,000.000 SIT – namera Ur. l. RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998,
d) 120,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe:
a) 1. 7. 1999–30. 8. 1999,
b) I. faza 1. 6. 1999–30. 9. 1999,
II. faza 1. 4. 1999–30. 6. 1999,
c) 2,5 meseca med zaustavitvijo bloka
1, 2 in 3 v letu 2000,
d) predvidoma 3 mesece v letu 1999 za
transp. most od PE24 do PE05 in 2,5 meseca za transp. most od PE24 do bloka 5.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, tel. 063/42-03-582,
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faks 063/42-03-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. do
6. 3. 1999 v času od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
100.000 SIT na ŽR TE Šoštanj št.
52800-601-24048.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do 8. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18,
3325 Šoštanj, soba št. 1.21, komerciala;
prevzemnica Jana Gorčan.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 3. 1999 ob 11. uri v TE Šoštanj,
sejna soba – pritličje.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki priložijo zahtevana dokazila o usposobljenosti:
– overjeno kopijo registracije za izvajanje sanacijskih del na objektih in konstrukcijah – poudarek na sanaciji ABK, ki
ne sme biti starejša od 60 dni od dneva
odpiranja ponudb,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti sanacij,
– dokazila o zaposlenih. Ponudnik mora imeti v delovnem razmerju kadre za vodenje in izvajanje sanacijskih del na zahtevanih objektih z osebnimi referencami
pri takih delih (51. člen ZGO),
– reference pri izvedbi sanacij na armiranobetonskih konstrukcij zahtevnih objektov v zadnjih 5 letih,
– dokazila o razpoložljivi lastni opremi
za izvajanje sanacijskih del objektov v zadnjih del v 5 letih,
– dokazilo o razpoložljivih lastnih visečih odrih,
– potrdila o boniteti podjetja: BON 1,
BON 2 ali BON 3,
– dokazilo Davčne uprave RS, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrdilo o nekaznovanju odgovorne
osebe ponudnika,
– dokazilo sodišča, da podjetje ni v
postopku prisilne poravnave, stečajnem
ali likvidacijskem postopku,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 2,5% orientacijske vrednosti naročila, veljavno za čas trajanja priznanja sposobnosti
– in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
10. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri
Viktorju Robniku, dipl. ek., tel.
063/42-03-612, faks 063/42-03-485,
– za tehnični del pri Miroslavu Bukviču,
dipl. inž. gradb., tel. 063/42-03-673,
faks 063/42-03-485, v času od 8. do
12. ure.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
Šoštanj
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-783
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: servisiranje vodomerov.
Opis: servisiranje vodomerov različnih
premerov z zamenjavo števčnega mehanizma in umerjanje vodomerov.
Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: celo
leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 5.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, številka 50700-601-1 05256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 15. 2.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za Servisiranje
vodomerov”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 2. 1999 ob 10.
uri v tajništvu Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– dokazila po dokumentaciji za ugotavljanje sposobnosti,
– rok dobave (maksimalen rok od naročila storitve do vrnitve servisiranih števcev
na naslov naročnika),
– tehnična opremljenost in kadri,
– cena (po popisu v razpisni dokumentaciji).
10. Morebitne druge informacije o naročilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposobnost večjim ponudnikom.
11.
Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 404-08-490/99
Ob-813
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje in popravila različnih kuhinjskih strojev in kuhinjskih nevtralnih elementov v objektih –
kuhinjah v vojašnicah SV.
Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
1. Kotli in prekucne ponve:
kotel – električni 80 l in 150 l,
kotel – parni 150 l in 300 l,
kotel – plinski 80 l, 150 l, 300 l,
prekucna ponev – električna,
prekucna ponove – plinska;
2. Konvektomati, peči:
konvektomat – parni PK 10,
konvektomat – parni PK 20,
pečica – parnokonvekcijska,
pečica – mikrovalovna,
pečica – električna;
3. Štedilniki in žar plošče:
štedilnik – električni,
štedilnik – plinski,
žar plošča – električna,
žar plošča – plinska;
4. Friteze:
friteza – električna,
friteza – plinska;
5. Hladilne in zamrzovalne naprave:
hladilnik samostojni Gorenje in LTH,
skrinja in omara zamrzovalna LTH,
komora hladilna LTH;
6. Stroji večnamenski:
stroj kuhinjski večnamenski
(univerzalni),
mešalec planetarni;
7. Lupilci krompirja:
lupilec krompirja električni;
8. Stroji za rezanje kruha, mletje
mesa in salamoreznice:
stroj za rezanje kruha,
stroj za mletje mesa,
salamoreznica;
9. Stroji za pranje zelenjave:
stroj za pranje zelenjave;
10. Stroji pomivalni:
stroj pomivalni tračni – Hobart,
stroj pomivalni tračni – Hoonved,
stroj pomivalni tračni – Winterhalter,
stroj pomivalni tračni – Kovinostroj,
stroj pomivalni tračni – Remont,
stroji pomivalni – razni;
11. Stroji za pomivanje talnih površin:
sesalec kombinirani – Taski,
stroj za pranje tal – Taski (kombimat);
12. Sesalci za prah:
sesalec za prah (razni);
13. Tehtnice:
tehtnica – 2 kg do 200 kg,
14. Nevtralni kuhinjski elementi:
vozički razni,
pulti razni.
3. Kraj izvedbe: vojašnice v Sloveniji.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 75/98), na račun št.
50100-637-55216.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 75/98 – vzdrževanje kuhinjskih strojev”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999 ob
12. uri, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pooblaščen servis,
– možnost servisiranja v celi državi,
– možnost servisiranja na terenu,
– zagotavljanje rezervnih delov.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 21, kont. oseba Bogdanov Andjelko,
tel. 061/133-11-11.
11.
Ministrstvo za obrambo RS

Javni razpisi
Ob-680
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka
7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9.
člena, prvega odstavka 10. člena in prvega
odstavka 11. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine, na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95) in uredbe o
kriterijih za dodeljevanje posojil in kapitalske naložba za namene sanacije (Ur. l. RS,
št. 11/98 in 46/98), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil in kapitalske
naložbe v gospodarske družbe za
namene sanacije
I. Predmet razpisa
Sprejemanje vlog za dodeljevanje sredstev posojil in za kapitalske deleže v gospodarske družbe za namene sanacije iz uporabe dela kupnin v letu 1999, s katerim
razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
Posojila se prosilcem dodelijo največ
do 1/2 vrednosti investicije po pravni osebi, po dinamiki prilivov sredstev iz naslova
kupnin.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II. Pogoji in merila za izbiro
Do dodelitve dolgoročnega posojila in
odobritve kapitalskega deleža je upravičen
prosilec, kateremu po standardni klasifikaciji dejavnosti, njegova glavna dejavnost v
zadnjih 6 mesecih od razpisa, spada v naslednje skupine:
C Rudarstvo
(šifre 10-14),
D Predelovalne dejavnosti (šifre 15-37),
E Gradbeništvo
(šifra 45).
III. Posebni kriteriji za dodeljevanje posojil in kapitalske deleže v gospodarske družbe
Poleg splošnih pogojev, ki jih določa
uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil in kapitalske deleže v gospodarske družbe (Ur.
l. RS, št. 46/98) morajo gospodarske družbe, ki kandidirajo za pridobitev dolgoročnega posojila in kapitalske deleže izpolnjevati
še naslednje kriterije:
– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali restrukturiranje dolgov) in razvojni program z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna
sredstva (iz katerega je razvidna razvojna
naravnanost programa, predvsem pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanja konkurenčne
sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest,
itd.) in poslovni načrt za leto 1999;
– ocena bonitete gospodarske družbe
pri kreditodajalcu; v poštev pride razvrščenost v razrede A, B, C in D;
– da gospodarska družba lahko predloži
za zavarovanje posojila zanesljive instrumente za zavarovanje plačil (akceptne naloge
in/ali menice, cesija terjatev ali vrednostnih
papirjev, hipoteka);
– da gospodarska družba ni v stečajnem
postopku.
IV. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa:
– vloga mora vsebovati, splošne podatke gospodarske družbe - ime in naslov prosilca, matično številko, davčno številko, številko žiro računa in navedbo dejavnosti po
standardni klasifikaciji dejavnosti;
– razvrščenost v skupine dejavnosti gospodarske družbe dokazujejo z dokazilom o
standardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
– za poslovne subjekte -“, ki ga izdaja Urad
Republike Slovenije za statistiko);
– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potrditvi sanacijskega/razvojnega programa;
– da priložijo obrazec BON 1 in BON 2
ne starejši od 30 dni (katerega izdaja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje);
– potrdilo podružnice Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, oziroma pristojnega sodišča,
da gospodarska družba ni v stečajnem postopku;
– izjavo, da je gospodarska družba za
zavarovanje svojih obveznosti sposobna ponuditi instrumente zavarovanja plačil: hipoteka, cesija terjatev ali vrednostnih papirjev,
akcept in/ali menic;
– izjavo o jamstvu sopodpisnikov posojilne pogodbe (odvisnih in obvladujočih družb)
o pristopu k dolgu in o jamstvu za izpolnitev
obveznosti kot solidarnih dolžnikov;

– sklepe organov upravljanja (skupščina) o pripravljenosti za dokapitalizacijo gospodarskih družb;
– dokazila, da je gospodarska družba
uvrščena v program prestrukturiranja Slovenske razvojne družbe;
V. Prijava za spremembo posojilnih pogojev
Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi
gospodarske družbe, katerim so bila že odobrena in nekaterim v skladu z javnimi razpisi
reprogramirana posojila, in sicer v smislu
reprograma odobrenih posojil oziroma spremembe posojilnih obveznosti v kapitalski delež v gospodarski družbi v skladu z določili
4. a člena uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil in kapitalske naložbe za namene
sanacije (Ur. l. RS, št. 11/98 in 46/98).
V skladu s prejšnjim odstavkom morajo
gospodarske družbe predložiti:
– izjavo, da bo razvojno-sanacijski program, na podlagi katerega je bilo podjetju
dodeljeno posojilo zaključen v roku dveh
let;
– obrazec BON 1 in BON 2 ne starejši
od 30 dni;
– bilanco stanja in uspeha za pretekli
dve leti;
– potrdilo podružnice Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
oziroma pristojnega sodišča, da podjetje ni
v stečajnem postopku.
VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela
kupnin.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec dostavi v
glavno pisarno na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z imenom in naslovom podjetja
in oznako: “Ne odpiraj - javni razpis za dodeljevanje posojil“. Vloga se vpiše v evidenčno knjigo pod zaporedno številko prejema.
Nepopolne vloge bodo izločene.
VII. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s
sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje posojil.
Komisija bo v času razpisa delovala kontinuirano, odpiranje vlog bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Podjetja bodo o izidu
razpisa obveščena v 45 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Igorju Nagliču na tel.
061/178-32-66.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-681
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja naslednji
javni razpis
o merilih in pogojih subvencioniranja
obrestnih mer za kratkoročne
in dolgoročne kredite, ki jih
gospodarske družbe najemajo
pri poslovnih bankah
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
razpolaga v obdobju od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999 s sredstvi, namenjenimi inter-
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vencijam v gospodarstvu za subvencioniranje obrestnih mer - proračunska postavka
4651.
Sredstva bodo usmerjena v subvencioniranje obresti kreditov, ki jih imajo gospodarske družbe najete pri poslovnih bankah
v Sloveniji, ki so v funkciji prestrukturiranja
proizvodnje in ohranjanja delovnih mest.
Subvencije bodo podjetjem izplačevane sočasno s plačili njihovih zapadlih obresti poslovni banki v letu 1999. Višina subvencije
obrestne mere je največ do 7 odstotnih
točk.
2. Merila in pogoji
Za prestrukturiranje proizvodnje in ohranjanje delovnih mest štejemo tiste procese
prestrukturiranja v gospodarskih družbah,
pri katerih se proizvodom in storitvam povečuje konkurenčnost na trgu, in sicer se le-ti:
– spreminjajo po svojih funkcijah, oblikah in tehničnih lastnostih, uporabo materialov, tehnoloških postopkov in stroškovno
strukturo;
– prilagajajo predpisom in drugim tehnično tehnološkim in ekološkim normam;
– realizirajo s pospeševanjem trženja,
prevsem na izvoznih tržiščih in iskanju novih
trgov ter tržnih niš.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo srednje ali velike gospodarske družbe v skladu z
določbo 51. člena zakona o gospodarskih
družbah, ki opravljajo naslednje dejavnosti:
– C Rudarstvo (šifra 10-14),
– D Predelovalna dejavnost (šifre od
15-37),
– F Gradbeništvo (šifra 45),
3. Posebni kriteriji pri dodeljevanju sredstev pravnim osebam
Gospodarske družbe, ki kandidirajo za
pridobitev subvencij obrestnih mer za kratkoročne in dolgoročne kredite, ki jih gospodarske dužbe najemajo pri poslovnih bankah, morajo zadostiti naslednjim kriterijem:
– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali restrukturiranje dolgov) ali razvojni program z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva sredstva
potrjen s strani poslovne banke (investicijski elaborat po vzoru iz “Priročnika za izdelavo investicijskega programa, Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana 1991, iz katerega je
razvidna razvojna naravnanost programa,
predvsem pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanje konkurenčne sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest, itd.) in poslovni načrt za
leto 1999;
– ocena bonitete pravne osebe pri kreditodajalcu: v poštev pride razvrščenost v
razrede A, B, C in D;
– revidirani bilanci stanja in uspeha za
pretekli dve poslovni leti;
– da gospodarska družba ni v stečajnem
postopku.
4. Prednost pri razpisu bodo imele gospodarske družbe:
– ki pri izplačilu plač upoštevajo omejitve določene z veljavnimi predpisi;
– katerih sanacijski programi upoštevajo
usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukrepov gospodarske politike;
– katerih sanacijski ali razvojni program
z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva
sredstva izkazuje razvojno naravnanost programa (predvsem pa uvajanje novih tehno-
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logij, inovacij, izvozna usmerjenost investicije, večanja konkurenčne sposobnosti, odpiranje novih delovnih mest, itd.);
– pri katerih se aktivno vključuje v sanacijo poslovna banka;
– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zavarovanja vračila sredstev v primeru kršitve
pogodbe o namenski dodelitvi sredstev (akceptni nalogi, menice).
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati, ime in naslov prosilca, matična številka, davčna številka, žiro
račun in dokaze o izpolnjevanju zahtevanih
kriterijev. Prosilec mora vlogi priložiti sledečo dokumentacijo:
– sanacijski ali razvojni program, vključno s programom kadrovskega prestrukturiranja;
– dokazilo o standardni klasifikaciji dejavnosti (“Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti - za poslovne subjekte
-“, ki ga izda Urad Republike Slovenije za
statistiko;
– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma potrditvi sanacijskega/razvojnega programa,
vključno s programom kadrovskega prestrukturiranja;
– dokazilo o kreditni liniji s poslovno banko v Sloveniji (fotokopijo kreditnih pogodb);
boniteta pravne osebe pri kreditojemalcu;
– instrument zavarovanja vračila sredstev
v primeru nenamenske rabe sredstev;
– bilanco stanja in bilanco uspeha za pretekli dve poslovni leti;
– potrdilo podružnice Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje oziroma pristojnega gospodarskega sodišča, oziroma Okrožnega sodišča – stečajni oddelek, da gospodarska
družba ni v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave.
– izračun obresti za r = 7% potrjen s
strani banke kreditodajalke.
Vloge morajo biti poslane po pošti ali
podane v vložišču Ministrstva za gospodarske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana, v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom podjetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis - Subvencioniranje obrestnih mer“.
6. Rok za prijave
Javni razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti pri Igorju Nagliču na telefon
(061)178-3266.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 40301/02/99
Ob-747
Na podlagi določbe 3. člena zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) in v skladu s 24. členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,34/98
in 91/98) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
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javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v letu 1999
I. Predmet razpisa
Sprejemanje prošenj za izdajo poroštev
Republike Slovenije za posojilne in druge obveznosti domačih pravnih oseb v letu 1999.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bo poleg meril, ki jih določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
21/95 in 18/96) zahtevalo izpolnjevanje še
naslednjih pogojev:
– poroštvo bo namenjeno programom
prestrukturiranja kmetijske proizvodnje in živilske pridelave in programom povečanja
njihove konkurenčne sposobnosti, ter proizvodnji namenjeni za izvoz,
– za poroštvo ne morejo kandidirati pravne osebe v lasti Republike Slovenije, Slovenske razvojne družbe in pravne osebe, ki
imajo neporavnane obveznosti do države.
II. Pogoji razpisa
Na ta javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe s sedežem v Republiki Slovenijei
in katerih glavni predmet dejavnosti je kmetijstvo, ribištvo ali živilska pridelava. Pravne
osebe so dolžne predložiti dokazilo – izpisek iz sodnega registra.
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v
višini 100% neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodajalec) ni mogla izterjati na noben drug zakonit način.
2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.
3. Kreditojemalec je z banko dolžan skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne smejo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno kategorijo kreditojemalca.
4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po
stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije,
– poročilo o vseh bilančnih in izvenbilančnih terjatvah in obveznostih kreditojemalca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroštvene izjave, razdeljenih po ročnosti (kratkoročne, dolgoročne),
– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana,
– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso podani razlogi za uvedbo stečajnega postopka,
– kreditno pogodbo in pogodbo s kreditojemalcem o ustreznem zavarovanju celotnega zneska terjatve (hipoteka, cesija, terjatev, zastava vrednostnih papirjev ipd.),
– amortizacijski načrt.
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predložiti poslovno poročilo za leto 1997 in 1998,
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1999.
6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-

lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.
7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodatne informacije.
8. Pooblaščena organizacija, ki posreduje mnenje o boniteti podjetja in kvaliteti
zavarovanja je Slovenska izvozna družba.
III. Pogoji poroštva:
1. Poroštvo bo dano za obveznosti z
dospelostjo do sedmih let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:
– za kratkoročne kredite ne presega
TOM + 4%,
– za dolgoročne kredite ne presega
TOM + 5%.
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo. Postopek za plačilo provizije je predpisan z navodilom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 15/96.
IV. Prednost pri pridobivanu poroštev RS
bodo imele pravne osebe, ki:
– izvajajo programe prestrukturiranja in
povečevanja konkurenčne sposobnosti v
skladu s sprejeto strategijo razvoja slovenskega kmetijstva,
– izvajajo programe namenjene izvozu,
– so utrpele izpad dohodka zaradi škode po naravnih nesrečah
V. Realizacija poroštva:
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokovne obveznosti in če je iz dokumentacije, priložene zahtevku, razvidno, da je
izkoristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspela poplačati.
Zahtevku za izpolnitev poroštvene obveznosti morajo biti priloženi dokazi o zavarovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.
VI. Roki prijave:
Rok prijave je odprt do 31. 12. 1999
oziroma do porabe poroštvene kvote. Vloge morajo biti poslane po pošti ali predane
v vložišču Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z firmo in sedežem pravne osebe ter oznako “Ne odpiraj,
prijava na razpis - Javni razpis za pridobivanje poroštev Republike Slovenije“.
Prvi rok za odpiranje prijav je 2. 3. 1999
ob 10. uri, ostali roki za odpiranje prijav pa
vsak prvi torek v mesecu ob 10. uri, v sejni
sobi št. 713 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana Dunajska
56-58..
VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– firma in sedež prosilca (identifikacijska
oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Boženi Majzovski, telefon
178-90-75 ob torkih, sredah in četrtkih od
9. do 11. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 651/99
Ob-748
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča
zaporedna št. 1- Rogoznica (Ptuj):
parc. št. 791/14, k.o. Rogoznica, v izmeri 5.199 m2, ki je v prostorskem planu
opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena je 14,735.000 SIT,
zaporedna št. 2 - Šentjanž (Dravograd):
parc. št. 64 v k.o. Šentjanž pri Dravogradu, v izmeri 10.317 m2, ki je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče,
izklicna cena je 14,850.000 SIT,
zaporedna št. 3 - Udmat (Ljubljana):
parc. št. 441 k.o. Udmat, v izmeri
422 m2, ki je po planu opredeljeno kot
stavbno zemljišče, izklicna cena je
4,475.000 SIT.
Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe.
Fizične osebe morajo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne pa izpis iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 19. februarja 1999
do 11. ure.
Na kuverti mora biti pod naslovom vidna
(poudarjena) oznaka “Ponudba za nakup zaporedna št. ... - ......(...) - Ne odpiraj! “
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na žiro račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 50102-603-44803, s
sklicevanjem na št. 00 77-01-99 - za javni
razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. Ponudb, ki bodo nižje od izklicne cene ali s
pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb,
za katere ne bo vplačana varščina, prodajalec ne bo upošteval.
Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati notarski zapis najpozneje v 15 dneh po končani dražbi, kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po
podpisu notarskega zapisa, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
notarskega zapisa ali če ne plača celotne
kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe.
Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in druge morebitne stroške plača kupec.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 22. februarja 1999 ob 13. uri na sede-

žu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko
sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (telefon
061/13-61-224).
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Št. 7/99
Ob-808
Na podlagi določil 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 5.
člena pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 62/96 ni 11/98), sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, objavljen v Ur. l. RS, št. 17/96 in
na podlagi protokola drugega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama z dne 22. 1. 1998,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovensko-hrvaškega
znanstvenega sodelovanja v letih
1999, 2000 in 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 - 3 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološke
projekte, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95),
ali s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo sofinancirane mednarodne projekte,
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih ekologije/zaščite okolja, biotehnologije, naravoslovja, novih materialov, medicinskih znanosti, elektrotehnike, geologije in geofizike, farmacije in farmakologije,
strojništva, demografije - migracijskih in narodnostnih vprašanj, prava in analize družbenih sprememb.
4. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in hrvaškem nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– kratke življenjepise slovenskega in hrvaškega nosilca projekta z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 709

5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnosti projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je julij 1999.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje slovensko-hrvaškega znanstvenega sodelovanja v letih 1999, 2000 in
2001”, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
vloge, do vključno 31. marca 1999 do
15. ure.
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 6. aprila 1999 v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do konca junija 1999.
11. Hrvaški partner mora prav tako oddati prijavo na svojem pristojnem ministrstvu
(Ministrstvo za znanost in tehnologijo).
12. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za
mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, tel. 178-46-00,
oziroma je dostopna na internetu. Vse dodatne informacije pri Slavi Krušič (tel.
178-46-71).
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-842
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98) in sklepa Programskega
sveta za tekmovanja iz znanja Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj iz
znanja za učence, dijake in študente v
letu 1999
1. Predmet razpisa je organizacija in izvajanje tekmovanj iz znanja na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike, naravoslovja in tehnike.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo šole,
skupnosti šol in fakultete, društva, zveze
strokovnih društev, zavodi in druge pooblaščene organizacije, ki organizirajo tekmovanja iz znanja na navedenih področjih (točka 1) in katerih zaključno tekmovanje se
konča na državni ravni.
3. Prijava na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjeni razpisni obrazec (obr. 1);
2. predstavitev organizatorja, z navedbo vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju;
3. akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev;
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4. razpis in pravila tekmovanja iz znanja, iz katerih mora biti razvidno:
4.1. osnovna predstavitev tekmovanja,
4.2. cilji in vsebina tekmovanja,
4.3. predviden obseg tekmovanja (šole in udeleženci),
4.4. opredelitev ravni tekmovanja (šolsko, regijsko, državno),
4.5. pogoji za udeležbo in pravila ocenjevanja,
4.6. strokovna raven vodenja tekmovanja (člani komisij, gradiva ipd.);
5. mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni;
6. organizator mora v vlogi navesti kratek historiat tekmovanja ter povezanost tekmovanja z učnim načrtom predmeta oziroma predmetnega področja;
7. organizator predloži na razpisnem
obrazcu podroben finančni načrt tekmovanja, iz katerega je razviden delež lastnih
sredstev, sredstev sponzorjev in predviden
delež sredstev Ministrstva za šolstvo in šport
(obr. 2).
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
je 12,500.000 SIT.
5. Osnovna merila za izbiro najugodnejših ponudnikov so vsebovana v točkah 4.4,
4.5, in 4.6 tega razpisa.
6. Razpisno dokumentacijo dobite v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, ali jo naročite po telefonu na št. 178-5210, vsak delovni dan od 9.
do 14. ure.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite po telefonu na št. 178-5604.
7. Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo
več različnih tekmovanj. Na posameznem
obrazcu lahko prijavijo le eno tekmovanje.
8. Prijave, ki ne bodo v skladu s tem
razpisom, bo razpisna komisija na odpiranju
zavrnila kot nepopolne in jih bo zavrgla.
9. Prijave morajo dospeti v zaprtih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis - sofinanciranje tekmovanj iz znanja“, na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, najkasneje do 1. 3.
1999 do 15. ure.
Javno odpiranje prijav bo v sredo 3. 3.
1999 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6/II, Ljubljana, na katerega so vabljeni predstavniki ponudnikov z ustreznimi pisnimi pooblastili.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni po javnem odpiranju
prijav.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-682
Občina Mozirje na podlagi 10. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v občini Mozirje za leto 1999
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Mozirje za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– programi za otroke in mladino,
– programi kakovostnega in vrhunskega
športa,
– programi športne rekreacije,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
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– tečaji plavanja in smučanja,
– zlati sonček in športna značka,
– investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– investicije v športne objekte in opremo.
2. Na razpis za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo vsa športna društva in klubi ustanovljeni na podlagi zakona o
športu in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju
občine Mozirje,
– imajo usklajena pravila z zakonom o
društvih (Ur. l. RS, št. 60/95).
3. Športne organizacije in klubi, ki se
javljajo na javni razpis morajo posredovati
programe in poročila o delovanju in rezultatih doseženih v preteklem letu na občini
Mozirje.
4. Proračunska sredstva za področje
športa za leto 1999 se bodo razdeljevala
po sprejemu proračuna Občine Mozirje za
leto 1999.
5. Rok za prijavo na razpis je 12. februar
1999 na naslov: Športna zveza Mozirje, Na
trgu 25, Mozirje.
6. Medsebojna razmerja med Občino
Mozirje in izbranim izvajalcem športnih programov se uredijo s pisno pogodbo.
7. Podrobnejše informacije dobite na
Športni zvezi Mozirje (tel. 831-215 Martin
Aubreht med 9. in 18. uro).
Občina Mozirje
Ob-679
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije, št. 310-03/93-2/6-8 z dne 26. 10.
1995, 7. člena pravil o načinu ugotavljanja
in sanaciji rudarske škode in sklepa 31.
redne seje nadzornega sveta Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o. z dne 25.
1. 1999, objavlja Komisija za ugotavljanje in
sanacijo rudarske škode pri Rudniku živega
srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.
razpis
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 1999
Pismeni zahtevek za povračilo škode lahko najkasneje do 15. 3. 1999 vložijo vse
pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo
na svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila
poravnava.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.
Zahtevek lahko vložijo tisti upravičenci,
ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v
letu 1999 (tudi tisti, ki so zahtevek že vložili
in jim je bila škoda priznana, ni pa bila še
sanirana in plačana).
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki so zahtevek vložili v
letih 1996, 1997 in 1998, dokumentacije
iz prejšnjega odstavka ni potrebno ponovno
vlagati.

Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami
na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o. – Arkova 43, 5280 Idrija, v zaprti
kuverti, s pripisom: “Za rudarsko škodo”.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila
višino škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red
upravičencev do povračila škode v letu
1999. Povračilo škode se bo izvajalo na
podlagi računov oziroma situacij, v okviru
sredstev odobrenih v proračunu Republike
Slovenije za leto 1999, in sicer v mesecu
juniju in novembru.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri vodji Splošno-kadrovske službe na sedežu Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., v Idriji, Arkova 43 (soba 10/I-Likar) ali po tel. 065/73-811, int. 202, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Rudnik živega srebra
Idrija v zapiranju, d.o.o.
Št. 032-08-1/99
Ob-685
Občina Prevalje na podlagi 10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih
bo v letu 1999 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih dejavnosti s sedežem v Občini Prevalje
ter osnovne šole in vrtci.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino (Zlati
sonček, športna značka, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe, ipd.),
b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe za upokojence,
d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),
e) programi kakovostnega športa,
f) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
g) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje.
6. Rok zaprijavo na razpis je 25. februar
1999.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejetju proračuna.
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9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje 2391, s
pripisom “javni razpis – šport”.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Prevalje pri Stanki Vauh.
Občina Prevalje
Ob-749
Javno podjetje “Stavbna zemljišča” Logatec, objavlja na podlagi 2. in 47. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97) in sklepa nadzornega sveta Javnega podjetja “Stavbna zemljišča” Logatec,
javni razpis
za oddajo nezazidanih stavbnih
zemljišč za izgradnjo obrtnih delavnic
oziroma industrijskih objektov
1. Predmet oddaje so nezazidana stavbna zemljišča, in sicer:
Parcele v k.o. Dol. Logatec:
841/17 – pašnik v izmeri 8824 m2,
851/1 – pašnik v izmeri 1051 m2, 849 –
travnik v izmeri 991 m2, 841/53 – pot v
izmeri 370 m2, 841/61 – pašnik v izmeri
956 m2, 851/3 – pašnik v izmeri 451 m2,
851/62 – cesta v izmeri 35 m2, 841/10 –
pašnik v izmeri 389 m2 in 920/72 – pašnik
v izmeri 300 m2.
2. Na zgoraj navedenih nezazidanih
stavbnih zemljiščih je predvidena izgradnja
obrtnih delavnic – skladišč, oziroma industrijskih objektov, katerih velikost se mora
prilagajati izdelanemu idejnemu projektu. Na
zemljiščih je mogoče graditi objekte, ki obsegajo klet in etažo, sama višina etaže pa je
razvidna iz idejnega projekta.
3. Ponudnik mora izdelati svoj idejni projekt zazidave in ga predložiti skupaj s ponudbo. Projekt mora biti skladen z ureditvenim
načrtom za območje IOC Logatec P2-26.
4. Cena za m2 nezazidanega stavbnega
zemljišča, v katero je všteta tudi primarna
komunalna oprema, znaša na dan 26. 1.
1999, 6,562 SIT oziroma tolarsko protivrednost 68 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila kupnine. V to
ceno niso vključeni prispevki za priključitev
za naprave individualne komunalne rabe.
5. Rok plačila nezazidanega stavbnega
zemljišča je 15 dni po podpisu pogodbe.
6. Plačilo je potrebno zavarovati z bančno garancijo ali s katerimkoli drugim veljavnim inštrumentom zavarovanja plačila. Instrument zavarovanja je potrebno predložiti
ob podpisu pogodbe. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji nezazidanega stavbnega
zemljišča je 30 dni po pravnomočni odločitvi nadzornega sveta Javnega podjetja
“Stavbna zemljišča” Logatec.
7. Rok za pričetek gradnje je eno leto,
rok za dokončanje pa 3 leta po podpisu
pogodbe.
8. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.
9. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo v zaprti ovojnici, v 15 dneh po objavi tega razpisa, na naslov: Javno podjetje
“Stavbna zemljišča” Logatec, Tržaška cesta
11, 1370 Logatec, z oznako “za javni razpis
IOC Logatec”.
10. Ponudbi priložite potrdilo o vplačilu
varščine v višini 500.000 SIT, ki mora biti
nakazana na ŽR Javnega podjetja “Stavbna
zemljišča” Logatec 50170-601-260952.

Št.

Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili
v 8 dneh po končanem javnem razpisu, uspelemu pa bomo varščino upoštevali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi. Če uspeli
ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade.
11. Javno podjetje ni zavezano sklepati
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
12. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnaval nadzorni
svet Javnega podjetja “Stavbna zemljišča”
Logatec, v 8 dneh po preteku razpisanega
roka, o izboru pa bo obvestil vse ponudnike, ki se bodo na razpis prijavili.
13. Vse dodatne informacije so na voljo
na tel. 742-869, med 8.30 in 9.30.
Javno podjetje “Stavbna zemljišča”
Logatec, d.o.o.

Objave
delniških družb
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sklep
o razveljavitvi nevrnjenih delnic družbe
KRAS Commerce, d.d., Sežana
Z dnem objave tega sklepa se razveljavijo
navadne imenske delnice, oziroma delniške
listine družbe Kras Commerce, d.d., Sežana,
ki pripadajo spodaj navedenim delničarjem:
1. Čok Dušan
Serijska številka

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

Objava
sklepa 4. seje skupščine PIK Tovarna
perila in konfekcije, d.d., Maribor
Skupščina delničarjev družbe PIK Tovarna perila in konfekcije, d.d., je na 4. seji,
dne 25. 9. 1998, v 4. točki sprejela naslednji sklep: skupščina delničarjev družbe PIK
Tovarna perila in konfekcije, d.d., za čas
izvajanja programa prestrukturiranja družbe
v sodelovanju s Slovensko razvojno družbo,
d.d., na Slovensko razvojno družbo, d.d.,
začasno prenaša naslednja upravičenja delničarjev do udeležbe pri upravljanju družbe
iz pristojnosti skupščine oziroma nadzornega sveta:
– imenovanje in razrešitev uprave družbe,
– imenovanje in razrešitev posameznih
članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,
– odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, zaradi pokrivanj
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delaničarjev do vpisa novih
vložkov.
Upravljalska upravičenja delničarjev se
prenese na način in pod pogoji, določenimi
v pogodbi o prenosu posameznih upravičenj, ki jo podpiše predsednik skupščine.
Sklep stopi v veljavo z dnem, ko Vlada
Republike Slovenije sprejme program prestrukturiranja družbe v vsebini, ki ji je bil
posredovan s strani projektne skupine, dne
14. 9. 1998.
PIK Tovarna perila in konfekcije, d.d.
Ob-788
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,
37/98, 84/98), direktor družbe KRAS
Commerce, d.d., Sežana, Šepulje 31, v okviru pooblastil 87. člena statuta družbe objavlja

Št. delnic

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

Vrednost v SIT

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

Vrednost v SIT

Št. delnic

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

Vrednost v SIT

Št. delnic

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

2. Goljuf Samo
Serijska številka

Ob-779

Vrednost v SIT

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 številka

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
4. Maver Štefka
Serijska številka

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
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Na podlagi dovoljenja – sklepa Okrajnega sodišča v Sežani opr. št. N 59/98 z dne
5. 1. 1999 je direktor ponovno pozval delničarje, ki delnic še niso vrnili, k predložitvi
le-teh, in sicer do vključno 27. 1. 1999.
Ponovni poziv k vračilu nevrnjenih delnic družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
4/99 dne 22. 1. 1999. Poleg tega je bil
vsakemu zgoraj navedenemu delničarju ponovni poziv dostavljen s priporočenim pismom.
Do navedenega roka ni nihče od zgoraj
omenjenih delničarjev družbi predložil zahtevanih delnic.
Družba ugotavlja, da je sklep sodišča
opr. št. N 59/98 o dovolitvi razveljavitve
nevrnjenih delnic, že postal pravnomočen.
Družba bo delničarje, katerih delnice so
predmet razveljavitve po tem sklepu, o razveljavitvi delnic obvestila s priporočenim pismom.
Družba bo namesto razveljavljenih delnic izdala nove delnice in jih izročila delničarjem, katerih delnice so bile razveljavljene. O izdaji novih delnic bo obvestila tudi
Okrajno sodišče v Sežani, ki je razveljavitev
odobrilo.
KRAS Commerce, d.d., Sežana
direktor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-784
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
Ob-785
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 zmanjšanjem osnovnega kapitala.
ID INFO Design, d.o.o., Ljubljana
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Ob-807
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, objavlja družba Palex
EUR Obdelava lesa in lesna industrija,
d.o.o., Kneža 61/a, Most na Soči,
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne
30. 11. 1998.
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
50,253.284,40 SIT.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Palex EUR, d.o.o., Most na Soči

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Ob-829
Vse delničarje družbe Iskra, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, obveščamo, da je bila
skupščina družbe Iskra, d.d., Kotnikova 28,
Ljubljana, ki je bila sklicana za 1. 2. 1999
ob 10. uri v prostorih upravne enote Vič,
Trg MDB 7, Ljubljana, zaradi neusklajenosti
pri najpomembnejših točkah dnevnega reda na pobudo večjih delničarjev preklicana.
O novem sklicu skupščine boste vsi delničarji obveščeni v skladu z zakonom.
Iskra, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 10-18/99
Ob-683
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijateljeva 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
šesto skupščino
delniške družbe Trimo, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 11. 3. 1999 ob
13. uri, na sedežu firme Trimo, d.d., Prijateljeva 12, 8210 Trebnje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlog za izvolitev
predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: do naslednje skupščine
se v nadzorni svet izvolijo predlagani člani.
3. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe 4. člena statuta delniške družbe v predlagani vsebini.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delinčarjev
k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Pravico do sodelovanjain odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic
oznak A in G oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zasotpniki, katerih prijava ude-

ležbe na skupščini bo prispela na sedež
družbe tri dni pred skupščino, to je najkasneje do 9. 3. 1999.
Prijavi mora biti priloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti še pravilno izpolnjeno pooblastilo.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu glavne direktorice
na sedežu družbe Trimo, d.d., Prijateljeva
12, 8210 Trebnje, od 5. 2. 1999 do 10. 3.
1999, vsak delovni dan med 13. in 15. uro.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 11. 3.
1999 ob 14. uri, na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Trimo, d.d., Trebnje
uprava
Št. VII 9/98
Ob-684
Na podlagi 37. člena statuta družbe “Hmezad” Kmetijstvo Žalec, d.d., uprava sklicuje
4. sejo skupščine
“Hmezad” Kmetijstvo Žalec, d.d.,
ki bo 9. marca 1999 ob 11. uri v jedilnici
delovne enote Arja vas, Arja vas št. 69, pošta Petrovče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: delo skupščine vodita
predsednik skupščine in njegov namestnik.
Preštevalki glasov sta: Jožica Likar in
Darinka Nareks.
Seji prisostvuje notar Srečko Gabrilo.
2. Poslovanje družbe.
Predlog sklepa: sprejme se posredovan
sklep uprave.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Vrečerjeva 8,
Žalec, vsak delovnik od 11. do 12. ure, v
času objave do vključno dneva zasedanja.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali priporočeno dostavijo, tako da je sprejeta najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prijavljeni udeleženci se ob prihodu na
skupščini prijavijo pri Jožici Likar, in sicer
pol ure pred pričetkom zasedanja, da s podpisom potrdijo svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.
uprava družbe
Ob-735
Na podlagi 41. člena statuta MTT – Tovarne tkanin Melje, d.d., sklicujem
2. skupščino
delniške družbe MTT – Tovarne tkanin
Melje, d.d.,
v torek, 9. marca 1999 ob 13. uri v
sejni sobi družbe v Mariboru, Kraljeviča
Marka 19.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, izvolijo se predlagani predsednik skupščine, imenuje predlagani notar in dve preštevalki glasov.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1997 v predloženi vsebini.
3. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje revizijsko družbo Valuta, d.o.o., za revizorja družbe za leto
1998.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina izvoli z dnem zasedanja skupščine dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno dobo 1 leta:
Irena Colja, dipl. ek.,
Silvo Zorec, dipl. ek.
Ugotovi se, da je svet delavcev za predstavnika delavcev v nadzorni svet imenoval
Stanislava Šajna.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube iz let 1993 in 1994.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:
– izguba iz leta 1993 v višini
159,015.461,82 SIT in pripadajoča revalorizacija izgube se krije iz revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala,
– izguba iz leta 1994 v višini
546,610.617,08 SIT in pripadajoča revalorizacija izgube se krije iz revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Kraljeviča Marka 19, vsak
delovnik, razen od sobote, od 10. do
12. ure, od dneva objave tega sklica dalje
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi
družbe najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo o prijavi.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pismeno pooblastilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno.
Glasuje se osebno oziroma popooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek ter naslov pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
MTT – Tovarna tkanin Melje, d.d.,
Maribor
predsednik uprave

Št.

Ob-758
Skupščina
družbe Casino Maribor, igre na srečo,
d.d.
Skupščina družbe je skicana za 5. 3.
1999 ob 12. uri v prostorih družbe Casino
Maribor, d.d., Glavni trg 1, z naslednjim
predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa skupščine: skupščina izvoli za predsednika skupščine Ketiš Andreja, za preštevalko glasov Ajdnik Saško, za
zapisnikarico Selinšek Nevenko ter potrdi
notar Bukovič Frederik iz Maribora.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1997 ter informacija o poslovanju v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
revidirano letno poročilo družbe za leto
1997.
5. Predlog razdelitve dobička oziroma
pokritje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: prenesena izguba iz
prejšnjih let v višini –106.185 tisoč SIT in
nerazporejena izguba poslovnega leta 1997
v višini –16.196 tisoč SIT se pokrije s prenesenim čistim dobičkom v višini 85.298
tisoč SIT iz prejšnjih let in se pokrije z revalorizacijskim popravkom kapitala v višini
16.852 tisoč SIT. Razlika –20.231 tisoč
SIT se bo pokrila v prihodnjem obdobju.
6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: 4.1.: skupščina razreši
člane začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: 4.2.: skupščina sklene,
da se v skladu z določili statuta družbe za
člane nadzornega sveta izvolijo: Siranko
Janko, Hartman Rasto, Brglez Stanislav,
predstavnik Vlade RS.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 40.000 SIT neto
in v višini 50.000 SIT neto za predsednika
nadzornega sveta, s tem, da se sejnina revalorizira z rastjo drobno prodajnih cen.
8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 se imenuje družba PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na zasedanju. Za udeležbo na zasedanju skupščine se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
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Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapitala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnost ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Casino Maribor, d.d.
uprava
Ob-841
Na podlagi 13. člena statuta družbe
GLAS 2000, d.d., uprava sklicuje
sejo skupščine
Glas 2000, d.d.,
s sedežem Partizanska c. 3-5, Maribor,
ki bo v Mariboru, dne 11. 3. 1999 ob 14.
uri v prostorih gradu Betnava, Streliška 150
v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnostiin imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1997.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička, in sicer: dobiček poslovnega leta 1997 v višini 125.000 SIT ostane
nerazporejen.
4. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo za leto1998.
5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o delitvi dobička, in sicer: dobiček poslovnega leta 1998 v višini 465.000 SIT ostane
nerazporejen.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora dokazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Dvorana bo odprta 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina na prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro kasneje, to je dne 11. 3.
1999 ob 15. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glas 2000, d.d.
uprava
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Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-793
Ime javnega glasila: Nedelo.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-794
Ime javnega glasila: MM Marketing Magazin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-795
Ime javnega glasila: Razgledi.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja,
dotacija Ministrstva za kulturo RS.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-796
Ime javnega glasila: Grafičar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-797
Ime javnega glasila: Slovenski delničar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
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PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-798
Ime javnega glasila: Delo fax.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-799
Ime javnega glasila: Golden drum magazine.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-800
Ime javnega glasila: Slovenske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Slovenske novice, časopisno založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Izdajatelj: Delo Desk, časopisno založniška družba, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.
Ob-801
Ime javnega glasila: Delo.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID Zvon Ena, d.d., Maribor, Kapitalski
sklad PIZ, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Aleksander Bratina, Nives Heybal, Miran Koren,
Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj, Boris Zakrajšek.
Ob-802
Ime javnega glasila: Hopla.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Kmečka družba, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.

Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris
Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Stevan Savič.
Ob-803
Ime javnega glasila: Dnevnik s sedmo
številko Nedeljski dnevnik.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Kmečka družba, d.d., Ljubljana.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.
Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris
Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Miran
Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman, Stevan Savič.
Ob-804
Ime javnega glasila: Večer.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,
Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Milan Golob.
Ob-805
Ime javnega glasila: 7D.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,
Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Milan Golob.
Ob-806
Ime javnega glasila: Naš dom.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,
Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Milan Golob.

Razne objave
Ob-698
Družba Orbico, d.o.o., Brnčičeva 31,
Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo osnovnega sredstva: osebni
avtomobil znamke BMW, tip 318 i-4, št.
šasije W BACA 910XOJF 35313, št. mo-
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torja 03648734, leto izdelave 1997, prevoženih 22.000 km, za izklicno ceno
3,035.039 SIT.
Javna dražba bo dne 12. 2. 1999, ob
12. uri, v prostorih družbe Orbico, d.o.o.,
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki do vključno 9. 2. 1999
plačajo varščino v višini 50% izklicne cene. Varščino je treba plačati na žiro račun
družbe Orbico, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, št. 50102-601-3044. Plačana varščina se šteje v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v treh dneh po končani javni dražbi. Vplačana varščina se ne
obrestuje.
Dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel,
mora v 3 dneh po končani javni dražbi podpisati kupoprodajno pogodbo.
Kupnino mora kupec plačati v 8 dneh
po podpisu kupoprodajne pogodbe.
Osnovno sredstvo, ki je predmet javne
dražbe, bo kupcu izročeno v last in posest
po plačilu celotne kupnine.
Prometni davek in ostale stroške v zvezi
s prenosom lastništva plača prodajalec.
Orbico, d.o.o., Ljubljana
Ob-790
Pirnat Kovinopasarstvo, Zvonarska 4,
Ljubljana, preklicuje veljavni originalni priglasitveni list z dne 18. 1. 1995, opravilna št. 25-0604/95, ki ga je na podlagi
75. člena zakona o gospodarskih družbah in pravilnika o načinu in postopku priglasitve, izdala Republiška uprava za javne prihodke.
Ob-789
AVTO TRIGLAV, d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila št. A1046970
od 23. 9. 1998.
Ob-791
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Celovška 206, Ljubljana, preklicuje police:
– obvezno zavarovanje (ZAO 2/97):
168002, 168003, 168004, 168005,
168006, 168007, 168008, 168009,
168010, 168011,
– zelene karte: 1028644, 1028645,
1028646,
– premoženjske police (ZAC 4/95):
1004111, 1004112, 1004113, 32930,
32938, 32939,
– stanovanjske police (ZAC 5/95):
21226, 21227, 21228,
– avto kasko (ZAK 2/95): 20662,
20664, 22033, 22034,
– nezgodne police (ZAN 5/95): 21116,
21117, 21118,
– pobotnice (ZAV 5/93): od 60836 do
60850,
– življenjske ponudbe: 6779, 6780,
6781.
Skupno 47 polic.

Ob-844
Novoles – Ploskovni elementi, pohištveni polproizvodi, Trebnje, d.o.o., preklicuje
veljavnost žiga z napisom Novoles, Ploskovni elementi, Trebnje.
Fersped d.d., Parmova 37, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino FERSPED d.d., Mednarodna špedicija 138. s-7361
Intertrans d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom INTERTRANS d.d. LJUBLJANA,
POSLOVALNICA JESENICE, označena s
številko 01. s-7329
Kabashi Destan s.p. zidarstvo, Kozlovičeva 2, Koper, preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št. 017061/1371/00-27/
1995 z dne 6. 3. 1995. g-7014
Kralj Vikica, Omersova ulica 1, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, opravilna št. 6-618/94. s-7073
Ličen Rajko, Grivška pot 12a, Ajdovščina, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 005761/0518, izdala OZS 6. 3.
1995. g-7095
Pirnat Antonija, Cesta Dolomitskega
odreda 68c, Ljubljana, preklicuje original
priglasitvenega lista, št. 28-1899-94
5471014 z dne 30. 12. 1994. s-7285
Srenjšček Amalija, Katarija 11, Moravče, preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št. 31300-0143/98-220633, izdana
18. 6. 1998. s-7159
Srenjšček Amalija, Katarija 11, Moravče, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
06-2274/98, izdan 7. 8. 1998. s-7160
Šeškar Anton, Preserje 53, Preserje,
preklicuje original priglasitvenega lista, opr.
št. 28-0455/94, izdan 9. 5. 1994. s-7222
Velioski Naim s.p., Trg M.A. Plenčiča 7,
Solkan, Nova Gorica, preklicuje obrtno dovolenje št. 31302-1335/00, izdano 6. 3.
1995. g-7337
Vinder Zinka, Gotovlje 82, Žalec, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom FRIZERSTVO ROŽI Zinka Vinder s.p.
3311 Šempeter, Šempeter 21 a. g-7316

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Avsec Anton, Pavlinova ul. 17, Krško,
potni list št. AA 281276, izdala UE Krško.
p-7061
Bajc Ivan, Cesta št. 92/b, Ajdovščina,
potni list št. AA 68306, izdala UE Ajdovščina. g-7146
Belčič Martin, Polje 15a, Vodice, potni
list št. BA 109306, izdala UE Ljubljana.
s-7397
Bensa Ivan, Šmihel 11/a, Šempas, potni list št. AA 351007, izdala UE Nova Gorica. g-7389
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Blatnik Mateja, Rimska cesta 16, Šmarje Sap, potni list št. BA 212938, izdala UE
Grosuplje. s-7059
Blatnik Zdenka, Na jami 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 130393. s-7170
Božič Andrej, Študentovska 1, Idrija,
potni list št. BA 670456. s-7085
Božič Sladjana, Cesta v Zgornji log 24/
a, Ljubljana, potni list št. BA 316807, izdala UE Ljubljana. s-7062
Bojnec Robert, Kranjčeva ul. 1, Moravske Toplice, potni list št. AA 084890, izdala UE Murska Sobota. p-7005
Borojevič Miroslav, Deteljica 9, Tržič,
potni list št. BA 748024. p-7016
Bosnić Latif, Voduškova 48, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 147307. s-7228
Ciglar Mojca, Jenkova c. 15, Velenje,
potni list št. BA 785495, izdala UE Velenje. p-7058
Čebašek Ksenija, Voklo 2b, Šenčur,
osebno izkaznico št. 100163. g-7178
Černelč Bojana, Bazoviška cesta 4, Sežana, maloobmejno prepustnico št. VS AI
121497, izdala UE Sežana. p-7087
Činžar Marija, Raztez 7, Brestanica,
potni list št. BA 242335, izdala UE Krško.
p-7060
Črešnik Marko, Meža 118, Dravograd,
osebno izkaznico št. 99434. p-7024
Čulibrk Sredo, Apihova 34, Ljubljana,
potni list št. BA 288014, izdala UE Ljubljana. s-7360
Džafić Jusuf, Kersnikova 18, Celje, potni list št. BA 780385, izdala UE Celje.
p-7019
Džafić Zekerija, Kersnikova 18, Celje,
potni list št. AA 540392, izdala UE Celje.
p-7018
Denko Blanka, Tomšičeva 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico št. 127990.
g-7385
Dimić Zagorka, C. Španskih borcev 47,
Ljubljana, potni list št. AA 588056, izdala
UE Ljubljana. s-7320
Dimič Milorad, Cesta Španskih borcev
47, Ljubljana, potni list št. AA 244488,
izdala UE Ljubljana. s-7259
Dolinar Vera, Frankolovo naselje 135,
Škofja Loka, osebno izkaznico št. 63852.
s-7220
Drnovšek Janez, Murgle 77, Ljubljana,
potni list št. AD 001310. s-7149
Đaković Jovan, Ig 89, Ig, potni list št.
BA 720519, izdala UE Ljubljana. s-7250
Fabjan Dragica, Ponikve 60, Sežana,
potni list št. AA 584284. p-7031
Feratović Ener, Brezova 10, Domžale,
potni list št. AA 693398. s-7084
Fevžer Aleš, Vrhovci XVII-14, Ljubljana,
potni list št. BA 617593, izdala UE Ljubljana. s-7229
Fink Miha, Ig 31, Ig, potni list št. BA
315377. s-7331
Flajšman Matic, Gosposka ul. 3, Celje,
potni list št. BA 684127, izdala UE Celje.
p-7056
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Frantar Barbara, Zgornji Brnik 146, Cerklje, osebno izkaznico, št. 142429.
g-7311
Furlan Tatjana, Pod Vinogradi 7, Solkan, maloobmejno prepustnico št. AI
128258, izdala UE Nova Gorica. g-7029
Gavrić Aleksander, Kidričeva cesta 4b,
Kranj, preklic potnega lista, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 86/98, p-86032.
p-7041
Gavrić Manjola, Kidričeva cesta 4b,
Kranj, preklic potnega lista, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 86/98, p-86030.
p-7089
Gavrić Zora, Kidričeva cesta 4b, Kranj,
preklic potnega lista, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86/98, p-86033. p-7042
Gjaka Sanije, Sneberska 133c, Ljubljana, potni list št. AA 680621, izdala UE
Ljubljana. s-7365
Goli Teo, Ob dolenjski železnici 104,
Ljubljana, potni list št. BA 524071, izdala
UE Ljubljana. p-7044
Goli Teo, Ob dolenjski železnici 104,
Ljubljana, preklica potnega lista, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/98,
s-54070 na ime Goh Teo. p-7043
Gruden Janez, Velike Lašče 129, Velike Lašče, potni list št. AA 763382. s-7083
Hernčič Mojca, Gotska 9, Ljubljana,
potni list št. BA 876294, izdala UE Ljubljana. s-7236
Humar Marjan, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, potni list št. BA 438395. g-7309
Imperl Branka, Narpel 14, Krško, potni
list št. BA 528413. p-7034
Ičanović Fadil, Kvedrova 36, Ljubljana,
potni list št. AA 331618, izdala UE Ljubljana- s-7212
Jablanov Miroslav, V Dovjež 3, Ljubljana, potni list št. AA 605843, izdala UE
Ljubljana. s-7218
Jakubović Urška, Veliki Podljuben 3a,
Uršna sela, osebno izkaznico št. 75897.
g-7325
Ježovnik Tatjana, Ilirska 15, Maribor,
potni list št. AA 6674, izdala UE Maribor.
p-7045
Jerič Damijan, Prešernova 11, Maribor,
potni list št. AA 22889, izdala UE Maribor.
p-7085
Jurančič Gabrijel, Poljanska 75, Ljubljana, potni list št. BA 858338. s-7081
Klemenčič Bogdan, Kapucinski trg 1,
Škofja Loka, potni list št. AA 115038, izdala UE Kranj. s-7142
Kocmur Darko, Gradišnikova 22, Borovnica, potni list št. AA 639470, izdala
UE Vrhnika. s-7027
Kolar Tina, Titova 8, Radeče, potni list
št. BA 702197. p-7037
Kolbl Franc, Berkovci 14/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list št. AA 364215, izdala UE Ljutomer. g-7148
Kolbl Marija, Berkovci 14/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list št. BA 4780, izdala
UE Ljutomer. g-7147
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Konig Nino, Babićeva 2, Miklavž na
Dravskem polju, potni list št. BA 209999.
p-7028
Korenič Olga, Via Machiavelli 22, Trst,
potni list št. AA 584404, izdala UE Sežana. p-7007
Kos Anton, C. 4. julija 17/a, Krško,
potni list št. AA 270467, izdala UE Krško.
p-7059
Kosednar Lea, Narpel 14, Krško, potni
list št. BA 474831. p-7033
Kosić Klaudija, Verdijeva ulica 2, Piran,
potni list št. AA 504715, izdala UE Piran.
g-7388
Kostić Živojin, Steletova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 95089. sw-7063
Košar Miha, Litostrojska 24, Ljubljana,
potni list št. BA 844485. s-7077
Koštić Enesa, Ravne 15, Tržič, potni
list št. BA 832882, izdala UE Tržič. p-7006
Kupšek Helena, Visoko 189, Ig, potni
list št. AA 713747. s-7045
Kušar Dušica, Ulica Marije Hvaličeve 6,
Ljubljana, potni list št. AA 591970. s-7383
Kušar Franc, Ulica Marije Hvaličeve 6,
Ljubljana, potni list št. BA 24209. s-7381
Kušar Nuša, Ul. Marije Hvaličeve 6,
Ljubljana, potni list št. BA 443163. s-7380
Leban Božidar, Pod Gričem 10, Rožna
dolina, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 43881, izdala UE Nova Gorica. g-7145
Leskovec Sebastjan, Smrečje 47, Rovte, potni list št. BA 214038. s-7369
Leuštek Darjo, Škapinova 2, Celje,
osebno izkaznico št. 50551. p-7073
Logar Jakob, Dobja vas 101, Ravne na
Koroškem, potni list št. BA 277640, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-7054
Lupše Janez, Erjavčeva ul. 15, Celje,
potni list št. BA 611507, izdala UE Celje.
p-7072
Mahne Uroš, Rozmanova ulica 32, Ilirska
Bistrica, potni list št. BA 623866. s-7281
Makari Zorka, Šercerjevo naselje 26,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
98116. p-7032
Maksić Dušan, Murnova 9, Mengeš,
potni list št. BA 831422. s-7396
Maksić Petar, Murnova 9, Mengeš, potni list št. AA 644425. s-7395
Malovrh Veronica Emilia, Almafuerte
373, Argentina, potni list št. BA 172074,
izdala UE Ljubljana. s-7321
Mavri Vladimira, Semiški breg 27, Kanal, potni list št. BA 165703, izdala UE
Nova Gorica. s-7247
Metelko Robert, Črtomirova 31, Ljubljana, potni list št. BA 499538, izdala UE
Ljubljana. s-7227
Miklavčič Ivan, Velike Bloke 14, Nova
vas, potni list št. BA 534510. s-7035
Miklavčič Polonca, Horjul 44, Horjul,
potni list št. BA 288102. s-7115
Mori Nika, Partizanska 21, Kanal, potni
list št. BA 810346, izdala UE Nova Gorica.
g-7378

Mori Patricija, Partizanska 21, Kanal,
potni list št. AA 888002, izdala UE Nova
Gorica. g-7379
Mori Patricija, Partizanska 21, Kanal,
maloobmejno prepustnico AI 80730, izdala UE Nova Gorica. g-7382
Moser Tina, Rimska c. 17, Ljubljana,
potni list št. BA 617167. s-7306
Naterer Milan, Malečnik 77, Maribor,
potni list št. AA 285049, izdala UE Maribor. p-7046
Omers Ignac, Janova 1, Ljubljana, potni list št. AA 527682. s-7343
Omers Ivanka, Janova 1, Ljubljana, potni list št. AA 465988. s-7347
Pavlović Duško, Zadobrova 9, Škofja
vas, potni list št. AA 901112, izdala UE
Celje. p-7020
Pevec Pompe Amalija, Frankolovska 5,
Maribor, potni list št. BA 28922. p-7029
Pivk Ferdinand, Jamova 29/a, Ljubljana, potni list št. AA 828193, izdala UE
Ljubljana. s-7401
Polanič Matjaž, Črnuška cesta 2 b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2969. s-7143
Poljanec Maja, Poljanska c. 70, Škofja
Loka, potni list št. BA 26434, izdala UE
Škofja Loka. s-7225
Pšajd Klemen, Kriva pot 51 a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 12251. s-7339
Ramović Refik, Nanoška 5, Ljubljana,
potni list št. AA 601890. s-7393
Simončič Aleš, Ižanska cesta 94 A,
Ljubljana, potni list št. BA 520579. s-7053
Starc Claudia, Črnotiče 38a, Koper,
potni list št. BA 224083, izdala UE Koper.
g-7238
Skaza Peter, Škalska 11, Velenje,
osebno izkaznico št. 42353. p-7012
Starc Klavdija, Črnotiče 38a, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 3082, izdala UE Koper. g-7240
Starc Pavel, Črnotiče 38/a, Koper, potni list št. BA 224082, izdala UE Koper.
g-7239
Steiner Viktor, Reboljeva 12, Ljubljana,
potni list št. AA 459584, izdala UE Ljubljana. s-7066
Stražišar Špela, Ulica Ivana Selana 44,
Brezovica, osebno izkaznico, št. 103185.
g-7353
Strmljan Janez Dušan, Dane pri Sežani
36c, Sežana, potni list št. AA 288087,
izdala UE Sežana. p-7015
Šegula Tina, Žmavčeva 4c, Maribor,
osebno izkaznico št. 31815. p-7174
Škulj Marija Neva, Vegova 29, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 131287.
g-7056
Šparakl Zlatko, Srednja vas pri Šenčurju 156, Šenčur, potni list št. BA 819917.
p-7030
Štampar Ines, Stanovno št. 37, Ivanjkovci, potni list št. BA 775345, izdala UE
Ormož. g-7387
Štrukelj Radivoj, Puhova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 530965.
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Štular Anja, Bleiweisova cesta 6, Kranj,
potni list št. BA 025913, izdala UE Kranj.
p-7066
Štular Franci, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, potni list št. BA 025445, izdala UEKranj. p-7067
Štular Jana, Bleiweisova cesta 6, Kranj,
potni list št. BA 025911, izdala UE Kranj.
p-7065
Tadej Mori, Partizanska 21, Kanal, potni list št. AA 888003, izdala UE Nova Gorica. g-7376
Tadej Mori, Partizanska 21, Kanal, maloobmejno prepustnico AI 101665, izdala
UE Nova Gorica. g-7377
Tadić Mijo, Cesta talcev 17, Velenje,
potni list št. AA 563445, izdala UE Velenje. p-7017
Tekavc Renata, Trubarjeva 15, Domžale, potni list št. AA 580047, izdala UE Domžale. s-7068
Tomažič Albina, Bevkova ul. 1, Maribor, potni list št. BA 143362, izdala UE
Maribor. p-7082
Tomažič Aleš, Bevkova ul. 1, Maribor,
potni list št. BA 535768, izdala UE Maribor. p-7080
Urankar Aleš, Cesta heroja Vasje 17/b,
Moravče, potni list št. BA 251448, izdala
UE Domžale. s-7215
Vidic Irena, Rožna ul. 7, Bled, osebno
izkaznico št. 26485. g-7374
Vidic Irena, Rožna ul. 7, Bled, potni list
št. AA 576907, izdala UE Radovljica.
g-7375
Vidmar Aljaž, Grinjan 5 e, Koper, potni
list št. BA 336791. g-7310
Vidmar Lidija, Grinjan 5 e, Koper, potni
list št. BA 490705. p-7308
Viličnjak Marija, Štanovno št. 37, Ivanjkovci, potni list št. BA 279007, izdala UE
Ormož. g-7386
Vranešič Vesna, Partizanska c. 19 a,
Trbovlje, preklic osebne izkaznice, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/99, s-2077.
s-7362
Zahić Samir, C. m. Tita 85, Jesenice,
potni list št. BA 501859, izdala UE Jesenice. p-7063
Zorbica Zora, Seidlova c. 30, Novo mesto, potni list št. BA 870134, izdala UE
Novo mesto. s-7287
Zukić Alen, Trg Dušana Kvedra 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 134171.
p-7027
Zupan Uroš, Podbrezje 121, Naklo,
potni list št. AA 166967, izdala UE Kranj.
p-7083
Živin Marko, Freyerjeva ulica 36 A, Ljubljana, potni list št. BA 233341. s-7043

Druge listine
Accetto Tanja, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.013218. s-7075

Ahčin Boris, Okrog pri Motniku 4, Laze,
delovno knjižico. s-7291
Ališić Miran, Poljanski nasip 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1051253, reg. št. 142969, izdala UE
Ljubljana. s-7067
Alič Branko, Breg ob Bistrici 1, Križe,
potrdilo o znanju CPP. g-7024
Andrejka Ines, Gmajnica 101, Komenda, dijaško mesečno vozovnico, št. 24766.
s-7087
Avdić Edhem, Meline 1, Spodnja Idrija,
spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske šole, izdano leta 1976. s-7213
Babašek Maksimir, Frankovo n. 74,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16948, izdala UE Škofja Loka. s-7328
Bajraktarević Darja, Spodnje Pirniče
24K, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 6807. s-7300
Balažic Boris, Glavna 43, Dokležovje,
Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 31898.
g-7104
Barbalić Petra, Pod topoli 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064516, reg. št. 210437, izdala UE Ljubljana. p-7075
Barić Ana, Pot na Brod 6, Radeče, študentsko izkaznico, št. 19768372, izdala
Ekonomska fakulteta. s-7080
Baša Andrej, Kmečka 40, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 18768. g-7099
Bašić Jasmin, Groharjeva cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014150, reg. št. 128814, izdala
UE Ljubljana. s-7038
Bašič Klara, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3737.
s-7390
Bele Borut, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BFGH,
št. S 1066198, reg. št. 24130, izdala UE
Kranj. s-7217
Bernot Janez, Nevlje 8, Kamnik, diplomo II. letnika Srednje gradbene šole Kranj.
g-7189
Bernot Janez, Nevlje 8, Kamnik, diplomo III. letnika Srednje gradbene šole Kranj.
g-7190
Bernot Janez, Nevlje 8, Kamnik, diplomo I. letnika Srednje gradbene šole Kranj.
g-7187
Bečan Gregor, Ul. 24. avgusta 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18372. s-7314
Biro Darjan, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Nove Fužine, izdano leta 1996. s-7303
Blatnik Mateja, Rimska c. 16, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14678, izdala UE Grosuplje. s-7058
Božičnik Igor, Gabrje 49, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932962,
št. reg. 144979. s-7046
Bobič Urška, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145918, št. reg. 184226. s-7092
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Bogar Robert, Župančičeva 6, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9068, izdala UE Lendava. p-7010
Bole Anton, Hrenovice 28, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9416,
izdala UE Postojna. g-7121
Boškin Nina, Podgorje 11 b, Podgorje,
spričevalo 3. letnika Srenje živinorejske in
veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta
1983, na ime Baloh Nina. s-7007
Brainich Vinicio, Jadranska 4, Ankaran,
zavarovalno polico, št. 0675782, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-7012
Brajnik Damjan, Clevelandska 23 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39029. s-7373
Brcar-Sečnik Jožica, Avčinova ul. 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931630, reg. št. 82009, izdala UE
Ljubljana. s-7164
Bricelj Boštjan, Periška cesta 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGHH,
št. S 1051455, reg. št. 153588, izdala
UE Ljubljana. s-7288
Brulec Leonarda, Ulica bratov Blanč 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212215, št. reg. 220881. s-7372
Brzin Franc, Straža 29, Šentrupert, delovno knjižico, reg. št. 7080, ser. št.
45184, izdana leta 1972. s-7140
Buh Marjanca, Rovt 11, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42525, reg. št. 34580, izdala UE Ljubljana. s-7207
Celin Klemen, Kuteževo 17b, Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
10587. s-7275
Cerar Matija, Prešernova 48, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578886, št. reg. 22229, izdala UE Domžale. s-7298
Cerar Saša, Gradišče pri Lukovici 45,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1131714, št. reg. 31581, izdala UE
Domžale. s-7283
Cerkovnik Jožef, Ukanc 95, Bohinjsko
jezero,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDEFGH, št. 6141. g-7123
Cerkvenik Angela, Oljčna pot 35 c, Koper, zavarovalno polico, št. 05881210.
g-7120
Čanžek Uroš, Pečovje 19, Štore, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 43551.
p-7052
Darovel Luka, Markova 48, Bertoki, Koper, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
40713. g-7279
David Mihael, Preglov trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8818.
s-7232
Davidovič Omer, Jadranska 48, Ankaran, delovno knjižico. g-7017
Dežman Anton, Na produ 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612547, reg. št. 18236, izdala UE Ljubljana. s-7139
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Dežman Maks, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 449106, št. reg. 144651. s-7141
Debenjak Mateja, Pongrac 5 F, Griže,
spričevalo Ekonomske šole, šolsko leto
1992/93. p-7036
Dedić Rijad, Opekarska cesta 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103341, reg. št. 212719, izdala UE Ljubljana. s-7211
Dolenc Jože, Križna Gora 14, Škofja
Loka, diplomo Srednje kovinarske šole, izdana leta 1986. s-7173
Dolinar Danica, Hruševo 94, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971610, št. reg. 82493. s-7166
Dolinar Vera, Frankolovo naselje 135,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20381, izdala UE Škofja Loka.
s-7221
Dolničar Kaja, Jurčkova c. 189, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1261.
s-7333
Domjanič Damjan, Medno 64, Ljubljana, letno spričevalo 3. letnika triletnega
programa Srednje lesarske šole, poklic mizar, izdano leta 1996. s-7033
Dremelj Peter, Rožičeva 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972039, št. reg. 53297. s-7151
Dremelj Tadeja, Prelovčeva ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. s-7176
Drenšek Mateja, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, zaključno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1996. s-7071
Drobne Karmen, Podvine 24, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11856, izdala UE Šentjur pri Celju. p-7008
Duranovič Armin, Bavdkova 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico s spremljevalcem, št. 1484. s-7186
Đenić Saša, Brodarjev trg 13, Ljubljana, indeks Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo, št. 26103325, izdan leta 1998.
s-7318
Đerđaj Kata, Gregorčičeva 60, Izola,
zavarovalno polico 1-AO-97, št. 0609590.
g-7205
Đurišić Ivan, Vojkoca 26, Lucija, vozniško dovoljenje, št. 6565, izdala UE Koper. s-7185
En Ali, Rakitna 251 A, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje turistične šole v
Ljubljani, izdano leta 1988. s-7156
En Ali, Rakitna 251 A, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje pomorske šole v
Piranu, izdano leta 1987. s-7155
Erman Miha, Pod lipami 60, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050126, reg. št. 208425, izdala UE Ljubljana. s-7400
Esart, Mariborska c. 50, Ptuj, brodarsko knjižico, reg. št. PI-1248 izdano na
ime Ficko Zlatko, Kočevska reka. g-7137
Ferjančič Ivo, Reška 14, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
8528, izdala UE Postojna. g-7119
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Ferlinc Polonca, Na Zelenici 9, Celje,
diplomo Srednje družboslovne šole v Celju, št. I/28-26, izdana 15. 6. 1990.
g-7241
Fetinci Mustaf, Polički vrh 30, Pesnica,
zavarovalno polico št. AO 00101142939,
izdala Zavarovalnica Slovenica, filiala Maribor. g-7201
Fortin Žiga, Poljanska c. 63, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, št. 431579.
g-7262
Furlan Jožef, Ulica Malči Beličeve 129,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-624/75. s-7196
Gabrenja Igor, Babno polje 20, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7205, izdala UE Cerknica. s-7167
Gašperlin Mojca, Šutna del 93, Žabnica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Kranju, izdano leta 1997. s-7162
Gedlička David, Ljubljanska c. 50a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35941. p-7047
Gergek Saša, Kvedrova cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
887226, reg. št. 174584, izdala UE Ljubljana. s-7026
Golob Urška, Primožičeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16499.
s-7219
Gorišek Zoran, Zeljarska ul. 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768131, reg. št. 130745, izdala UE Ljubljana. s-7157
Grabner Simon, Kozjak 66, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13919,
izdala UE Slovenj Gradec. g-7129
Gradišar Jernej, Srednjevaška 5, Lavrica, Škofljica, primestno vozovnico, št.
1589, relacija Lavrica - Ljubljana, izdal
LPP. s-7231
Gregorc Anita, Nasperska pot 33, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-7091
Grm David, Levstikova 4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14369,
izdala UE Grosuplje. s-7334
Grušovnik Jože, Stražica 19, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 42900,
izdala UE Celje. p-7040
Guna Janez, Trg revolucije 22, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano leta 1969. s-7317
Guzelj Janez, Gorenjska c. 29, Naklo,
spričevalo 3. letnika SEOAŠ Kranj. g-7272
Hauptman Danuška, Ul. Borisa Kidriča,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 13224. p-7038
Herak Ivanka, Begunjska 5, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1387, izdala UE Tržič. g-7116
Herkula Zorica, Cvetkovci 41, Podgorci, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomsko
komercialne šole, šolsko leto 94/95 in 95/
96. g-7276

Hlastec Andrej, Šalek 95, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18880, izdala UE Velenje. p-7039
Hochkraut Franci, Toplice 4, Rimske
Toplice, zaključno spričevalo, št. 9226, izdano leta 1983. p-7002
Horvat Robert, Spodnje Gorje 202,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21362. g-7114
Horvat Zlatka, Celjska 16, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije pedagoške smeri, izdani leta 1976 in 1977 na ime
Novak Zlatka. g-7198
Hočevar Klemen, Ježa 18, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36391. s-7364
Hribar Janina, Gradnikova c. 24, Radovljica, potrdilo o diplomiranju Fakultete
za družbene vede, izdano leta 1998.
s-7224
Ivanc Jaka, Kosovelova ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765369, št. reg. 197269. s-7003
Ičanović Fadil, Kvedrova cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEDGFH,
št. S 145768, št. reg. 123509. s-7036
Jakubovič Danijel, Veliki Podljuben 3 A,
Uršna sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29648. g-7274
Janežič Nevenka, Sojerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077571, št. reg. 203527. s-7040
Jekovec Primož, Blaževa ul. 1, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. 22566, izdala UE Škofja Loka. g-7344
Jelenc Milan, Knezov štradon 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295011, reg. št. 121917, izdala UE Ljubljana. s-7175
Jesenšek Janez, Peče 18, Moravče, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča, izdano leta 1997. s-7128
Jesenšek Nataša, Cesta zmage 18, Zagorje,
študentsko
izkaznico,
št.
04021503. g-7110
Jezdić Uroš, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042096, reg. št. 202959, izdala UE Ljubljana. s-7050
Job Miha, Palmejeva 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20563.
s-7392
Joković Dragan, Na Korošci 21, Ljubljana, delovno knjižico. s-7208
Jontez Janez, Rudarska 11, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7605, izdala UE Trbovlje. g-7011
Jurič Miloš, Ul. žalskega tabora št. 10,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
4312, izdala UE Žalec. p-7062
Kajkavac Renata, Cankarjeva 46, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001126300, št. 5287, izdala UE Metlika.
g-7015
Kalan Zlata, Voklo 14 b, Šenčur, spričevalo 8. razreda OŠ Šenčur, šolsko leto
1965/66, izdano na ime Govekar Zlatka.
g-7112
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Kaliope Klavdija, Levstikova 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246224, izdala UE Litija. s-7061
Kavčič Matija, Gorenjska cesta 3, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246438, št. reg. 52049. s-7163
Keršmanc Tomaž, Bevke 43, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13378, izdala UE Vrhnika. s-7127
Kirbiš Vesna, Podmolniška cesta 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36530. s-7295
Klopčič Viljem, Loke v Tuhinju 24, Laze, vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala
UE Kamnik. s-7171
Knap Franjo, Solčava 49, Solčava, spričevalo o končani OŠ, št. 231/84. p-7053
Knapič Borut, Grušovlje 24, Rečica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9639.
p-7076
Koželj Irena, Ravenska vas 52, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1228183, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-7070
Koderman Emilija, Ježa 95, Ljubljana,
spričevalo OŠ Poljane. s-7234
Koklič Barbara, Smrekarjeva ul. 4, Celje, dijaško mesečno vozovnico, št. 23799.
s-7366
Komar Uroš, Renški Podkraj 45/a,
Renče, vozniško dovoljenje. g-7136
Končan Dragica, Dobrina 7, Loka pri
Žusmu, zaključno spričevalo 4. letnika
Srednje prometne šole Maribor. g-7191
Koprivnik Ivo, Stročja vas 52, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št.2728, izdala UE Ljutomer. g-7256
Korent Frančišek, Hmelina 9, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 447, izdala UE Radlje ob Dravi. p-7021
Kostajnšek Dejan, Slomškov trg 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45457, izdala UE Celje. p-7014
Kovač Mihael, Pleteršnikova 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30010610,
izdala FKKT v Ljubljani. s-7165
Koščak Blaž, Mala čolnarska 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34575. s-7195
Kočevar Damijan, Črna vas 146, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891035, reg. št. 195194, izdala UE Ljubljana. s-7226
Krajnc Marjanca, Češča vas 28a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33685, izdala UE Novo mesto. g-7338
Krajšek Urška, Križevec 17/b, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9700. p-7084
Krašovec Anton, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, delovno knjižico. s-7177
Kremenović Zoran, Tomažičeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1049601, št. reg. 207984. s-7093
Kremenovič Slađana, Klanska 11, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
8479. s-7214

Kremenšek Matjaž, Gabrje pri Ilovi gori
5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13221, izdala UE Grosuplje.
s-7158
Kren Dušan, Drganja sela 17, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12122, izdala UE Novo mesto. g--7260
Križan Matej, C. Kozjanskega odreda
4, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 39686. p-7003
Kristanc Damjana, Nazorjeva 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
599796, reg. št. 41058, izdala UE Kranj.
g-7345
Krsnik Marija, Brezje pri Tržiču 24, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.8491, izdala UE Tržič. p-7011
Kuhar Gregor, Župančičeva 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10398.
s-7335
Kukovec Franc, Novinci 15, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, št. 19541, izdala UE
Ptuj. g-7261
Kumer Luka, Malnarjeva 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16022.
s-7064
Kuzmič Slavko, Sveti Jurij 10, Rogašovci, vozniško dovoljenje, št. 25195.
g-7346
Kušar Peter, Cigonca 39, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19153. g-7181
Laharnar Bojan, Riharjeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 23124, št. reg. 171228. s-7327
Lampelj Lucija, Mareška pot 15, Dobrunje, dijaško mesečno vozovnico, št.
62771. s-7204
Lapanja Vlado, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, overjeno kopijo licence za vozilo
MB1317 LJF9-68T, izdano pod zaporedno št. 000349/284-LM34/1997 z dne
27.6.1997. s-7313
Lavrič Barbara, Pod srobotnikom 13,
Straža, dijaško mesečno vozovnico, št.
28166. s-7299
Leban Tatjana, Vrhovci, C. V/7, Ljubljana, dijaško izkaznico, št. 77344, izdala
Srednja ekonomska šola. s-7065
Lesar Kristina, Menardova 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33350.
s-7371
Levak Saša, Anovec 14, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15441.
p-7064
Ličina Melisa, Rojčeva 24, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6163.
s-7072
Lotrič Andrej, Ul. bratov Učakar 68,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.8802. s-7305
Lozytska Viktoria, Blažičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 514771, št. reg. 192207. s-7042
Luin Boris, Sveto 58, Komen, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5639, izdala UE
Sežana. g-7349
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Lukanc Ana-Marija, Zajčeva cesta 37,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18736, izdala UE Kamnik. s-7405
Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16788, izdala UE Kamnik. s-7406
Lukič Marko, Pot na brod 12, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Laško. p-7081
Magdalenc Silva, Osredek 2a, Šentjur,
spričevalo 8. razreda OŠ, izdano v šolskem letu 1991/92 na ime Planko Silva.
p-7071
Majcen Polona, Cesta V.D.V. brigade
25, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 6617. g-7006
Majhen Anton, Stanovsko 62, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 15165,
izdala UE Slovenska Bistrica. s-7200
Makić Adem, Mejna c. 11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 34892, izdala UE Ptuj. g-7105
Malavašič Angela, Mokrice 15, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
788, izdala UE Vrhnika. s-7210
Malc Anton, Unec 20, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 151936, izdala
UE Cerknica. s-7133
Marguš Zdravko, Štrosmajerova 4, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in 3. letnik ter zaključni izpit Srednja šola Ivana Kavčiča, izdana leta 1975 do 1978. s-7174
Marinkov Sebastjan, Hruševo 42, Dobrova, spričevalo 1. letnika Srednje šole
zagostinstvo in turizem, izdano leta 1991.
s-7235
Markelj Edi, Hočevje 3, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15082, izdala
UE Grosuplje. s-7069
Marn Jaka, Reteče 35, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
23846, izdala UE Škofja Loka. s-7399
Marolt Boris, Bloška polica 3b, Grahovo pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7022. g-7126
Martinović Jelena, Trubarjeva 74, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34020. s-7152
Martinčič Mirko, Brje pri Koprivi 1a, Dutovlje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-1588/80. g-7192
Marčec Urška, Steletova c. 17, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16225, izdala UE Kamnik. s-7206
Matjašič Luka, Draga 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 970486,
št. reg. 200722. s-7079
Mavrič Jelka, dr. B. Magajne 3, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12063,
izdala UE Sežana. g-7021
Medvešček Bogomila, Laze 4, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 6897, izdala UE Nova Gorica. g-7090
Merzdovnik Terezija, Dovže 60/a, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4526, izdala UE Slovenj Gradec. g-7131
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Merzelj Urška, Sava 5, Sava, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1994.
s-7172
Mesarič Slavko, Gornja Bistrica 195/a,
Črenšovci, hranilno knjižico, št. 757716,
izdala HKS Lendava. p-7078
Metelko Brigita, V Karlovce 53, Ljubljana, spričevalo 3. letnik Gimnazije Moste,
izdano leta 1997. s-7370
Metlika Nadja, Prade 9/3, Koper, diplomo Srednje gostinske in turistične šole,
št. 155, izdana 21. 6. 1986. g-7202
Mešič Karel, Partizanska 42, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12418.
g-7101
Mihelič Niko, Ob Dolenjski železnici 12,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
0599132, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-7025
Miheljak Urška, Linhartova 94, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39836.
s-7307
Mijanovič Bjanka, Andreaševa 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7105. s-7055
Miklavčič Vesna, Pot na Pretovč 11,
Gorenja vas, indeks FOV Maribor, št.
40901. g-7103
Miškić Daniela, Pot na Rakovo Jelšo
98, Ljubljana, dijaško izkaznico, št. 94237,
izdala Ekonomska gimnazija. s-7082
Mlinar Ana, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotogafijo. s-7078
Morčič Simona Kozic, Zelena 46, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 1 z dne 22.2.1982 SCTPU Murska
Sobota. g-7355
Mrzlikar Frančiška, Podlipa 5 A, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5443, izdala UE Vrhnika. s-7404
Muhič Angela, Nova vas 88, Ptuj, zaključno spričevalo Poklicne administrativne šole, št. ZI 27, izdano na ime Zupanič
Angela. g-7357
Mukolli Sanja, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/98,
g-67483. g-7254
Murko Stanislav, Apače 29, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo o lastništvu
delnic Perutnine Ptuj, serije B in C.
g-7266
Murovec Milena, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 481294, reg. št. 127362, izdala UE
Ljubljana. s-7243
Nebesni Ivan, Tomšičeva 4, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3645, izdala UE Piran. g-7257
Nemec Bojan, A. Gabrščka 54, Šempeter, vozniško dovoljenje. g-7134
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Ožura Peter, Polje c VI/20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37315.
s-7130
Obolnar Peter, Račica 4, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 18821. s-7169
Oskomič Darko, Cvetna 1, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 14187.
g-7098
Pajek Maks, Levstikova ulica 1, Trebnje, spričevali 3., 4. letnika in maturiteno
spričevalo Srednje ekonomske šole v Novem mestu, izdane leta 1996 in 1997.
s-7363
Pajenk Marija, Črnova 5a, Velenje, vozniško dovoljenje, št. S 675091, izdala UE
Žalec. p-7077
Pajenk Tanja, Silova 17, Velenje, dijaško mesečno vozovnico, št. 22050. s-7216
Palčič Blanka, Sp. Škofije 211, Škofije,
diplomo, št. 162 SGTS Izola z dne
21.6.1986, izdana na ime Popreka Blanka. g-7097
Papić Josip, Rozmanova 22, Novo mesto, delovno knjižico. g-7354
Pavlič Damjan, Pri postaji 8, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15663,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-7265
Pentek Dejan, Otovci 84, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 33272. g-7348
Perne Teos, Ul. Draga Brezarja 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808281, reg. št. 33350, izdala UE Kranj.
s-7016
Perša Klemen, Sakušak 8, Juršinci,
spričevalo 3. letnika Srednje avtomehanične šole Ptuj, za šolsko leto 1993/94.
g-7013
Pfajfar Nevenka, Strmica 19/b, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
762620, reg. št. 4692. g-7124
Piperčić Vesna, Podlubnik 155, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.15573, izdala UE Škofja Loka. s-7290
Pivk Ferdinand, Jamova 29a, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-7611-96. s-7402
Pičulin Vitomir, M. Kogoja 10, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFG.
g-7264
Planinšek Bojan, Prvačina 26/a, Dornberk, spričevalo o končanem 4. letniku Pedagoške gimnazije in spričevalo o maturi,
izdani leta 1982. g-7268
Plešnik Stanko, Trg bratov Mravljak 6,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20233, izdala UE Velenje. p-7055
Plohl Peter, Ločica 56i, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 903970,
izdala UE Žalec. p-7057
Polc Martin Davorin, Izlake 64, Izlake,
delovno knjižico, št. 5704/74. p-7001
Poljanec Zvonko, Selska c. 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7417.
g-7184
Ponjevič Emin, Presetnikova 3, Ljubljana, delovno knjižico. s-7005

Posedel Damjan, Trnava 52, Gomilsko,
preklic diplome v letu 1992, št. I-K-352.
g-7271
Potnik Leonida, Ul. Toneta Melive 6,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, izdani leta
1993 in 1994. s-7246
Potočnik Marko, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234269, št. reg. 166779. s-7086
Prah Miroslav, Zlatek 38, Ljubljana, delovno knjižico. s-7323
Praprotnik Eva, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6136. s-7168
Prezelj Bernarda, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, spričevalo 2. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol frizerstvo, izdani na ime Maletič Bernarda.
s-7057
Prosen Alojz, Zaloška cesta 92, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414194, št. reg. 74721. s-7074
Prosenjak Klemen, Okornova 12, Kranj,
Alpetourovo vozovnico, št. 417836.
g-7267
Purgaj Sonja, Arclin 22/a, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 32210. p-7086
Purger Monika, Ul. bratov Babnik 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.31254. s-7292
Purkart Ivanka, Purkače 2, Rob, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 893369,
reg. št. 82333, izdala UE Ljubljana.
s-7319
Pšeničnik Vlado, Loznica 25, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH.
g-7263
Ratej Ines, Veluščkova 3, Koper, spričevalo srednje šole, poklic frizer, izdano
leta 1990, št. os. lista III/c-527. g-7203
Režek Barbara, Jakčeva ul. 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2528, reg. št. 169223, izdala UE Ljubljana. s-7070
Rehar Andrej, Galicija 32, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehnične
šole v Celju, šolsko leto 90/91. g-7336
Rener Egon, Kersnikova 9, Domžale,
spričevalo ŠAKC - Delovodske strojne šole Maribor, št. 31/78, izdano 19. 1. 1978
v Mariboru. g-7223
Reše Joža, Partizanska 3a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1944.
g-7351
Ribarski Gabriel, Breg pri Borovnici 49
B, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 12054, izdala UE Vrhnika. s-7284
Ribič Uroš, Kovorska c. 23, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 7272, izdala UE Tržič. g-7179
Ristić Milenko, Pot na Rakovo jelšo 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
6359, izdala UE Piran. s-7252
Rjavec Monika, Primorska ul. 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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689874, reg. št. 172037, izdala UE Ljubljana. s-7209
Rožnik Stane, Semedela 55, Koper,
evidenčni list za čoln KP-249. g-7022
Romih Karmen, Bodešče 36, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16275, izdala UE Radovljica. s-7237
Rotar Jelka, Cankarjeva 26, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4371, izdala UE Tržič. g-7278
Rudaš Julij, Radmožanci 72, Dobrovnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
362, izdala UE Lendava. p-7009
Rus Cveta, Ljubljanska 29, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Administrativne šole
v Ljubljani, šolsko leto 57/58 in 58/59.
g-7312
Salamon Jolanda, Vojkova 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29061.
p-7026
Savarin Oskar, Gregorčičeva 38, Kranj,
avtobusno vozovnico. g-7106
Seilnacht Urša, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 14213. s-7088
Simončič Aleš, Ižanska cesta 94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 264189, št. reg. 128486. s-7051
Simončič Aleš, Ižanska cesta 94 A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-7052
Sintič Miklavž, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/
03-1775/90 z dne 20.8.1990, št. čolna
KP-3113. s-7394
Sitar Bogdan, Kungota pri Ptuju 155,
Kidričevo, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-4357/98, izdala
URSP Koper. g-7197
Skaza Peter, Škalska 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 19754,
izdala UE Velenje. p-7013
Skumavc Marjeta, Likozarjeva 27,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
288930, št. reg. 9786, izdala UE Kranj.
g-7018
Skumavc Rudolf, Breg 147, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S 96795,
izdala UE Jesenice. g-7019
Sluga Franc, Krvavška cesta 30, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika
in diplomo Srednje cestno-prometne šole,
izdano leta 1983. s-7330
Smajilović Sanela, Trg golobarskih žrtev 4, Tolmin, dijaško mesečno vozovnico,
št. 22151. s-7047
Smole Marjan, Klavčičeva ul. 8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
310, izdala UE Kamnik. s-7183
Smolej Ernest, C. Revolucije 4, Jesenice, vozniško dovoljenje. g-7182
Somrak Sonja, Partizanska 21, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16899, izdala UE Grosuplje. s-7280
Sotlar Vojko, Ulica Franja Malgaja 30,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10152. p-7035

Stanković Marko, Celovška cesta 287,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 102196, št. reg. 182717. s-7049
Starc Erik, Hrovača 25a, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6393,
izdala UE Ribnica. g-7342
Strniša Klemen, Cesta na Rupo 23,
Kranj, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-7010
Šantl Anton, Log 99, Bistrica ob Sotli,
vozniško dovoljenje, št. 33363, izdala UE
Murska Sobota. p-7068
Šegula Jasna, Dornava 90/a, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 11932,
izdala UE Ptuj. g-7109
Šenk Renata, Gosposvetska 15, Kranj,
spričevalo PVS v Celju, šolsko leto
1980-1982. g-7341
Šimenc Janez, Žerjalova ul. 24, Ljubljana, zaključno spričevalo Železničarsko-kovinarske šole, Ljubljana, izdano za
šolsko leto 1968/69. s-7315
Šivic Heda, Loka 2, Tržič, zaključno
spričevalo Srednje šole, št. 72 z dne
17.6.1971. g-7008
Šoro Majda, Grintovška 2, Kranj, dijaško mesečno vozovnico, št. 8218. s-7304
Špilak Štefan, Berkovci 25, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3430, izdala UE Ljutomer.
g-7125
Štebljaj Suzana, Želimlje 5, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930260, reg. št. 141586, izdala UE Ljubljana. s-7032
Štefanič Danica, Ljubljanska c. 104,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 32016. g-7111
Štrokaj Martin, Lendavska 19b, Murska
Sobota, originalno spričevalo Poklicne mlekarske šole v Kranju, izdano leta 1978.
g-7199
Šturbaj Marjan, Cesta Dolenjskega
odreda 26, Grosuplje, zavarovalno polico
št.159262, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-7293
Šubic Marjetka, St. Oselica 70, Gorenja vas, letno vozovnico, št. 930034.
g-7108
Tekavčič Matej, Gornje Lepovče 35,
Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. s-7076
Templak Aleš, Stanovska 42, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 17674.
g-7180
Tešić Dušan, Ulica Angelce Ocepkove
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 843468, št. reg. 88110.
s-7258
Thači Shehlčet, Knafljev trg 4, Ribnica,
delovno knjižico.
Topolovec Branko, Trubarjeva ul. 13,
Ptuj, spričevalo, šolsko leto 78/79.
g-7277
Tratar Aleksandra, Martina Krpana 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.19624. s-7368
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Trbižan Beti, Planina 105, Ajdovščina,
spričevalo in potrdilo o znanju živil in higijeni za osebe na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici za 2.letnik, šolsko
leto 1996/97. g-7350
Trebežnik Drago, Celovška cesta 159,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1011361, št. reg. 205004. s-7135
Umnik Primož, Cesta v Bodboršt 11,
Ljubljana, indeks FKKT v Ljubljani. s-7297
Urbanc Valentin, Prečna 1b, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-7352
Urbanič Alfred, Nasova 2, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 9225,
izdala UE Gornja Radgona. g-7255
Varga Janko, Brezovci 70/a, Puconci,
vozniško dovoljenje št. 29377. p-7054
Varl Rudolf, Titova 22, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S 743945.
g-7269
Vatovec Sara, Parmova 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8319.
s-7286
Vavtar Irena, Veliko Mlačevo 6 f, Grosuplje, kombinirano vozovnico na relacijiLjubljana-Grosuplje, izdal LPP Ljubljana. s-7041
Vehar Roman, V Rojco 5, Notranje Gorice, delovno knjižico. s-7324
Vene Drago, Smlednik 15, Smlednik,
zaključno spričevalo. p-7050
Vene Tomaž, Drnovo 29 B, Leskovec
pri Krškem, delovno knjižico. g-7020
Venta Stanka, Trgovišče 40/a, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5491, izdala UE Ormož. g-7132
Verdnik Jožef, Završa 3, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2039,
izdala UE Slovenj Gradec. g-7023
Vešligaj Alfred, Stritarjeva 16, Rogaška
Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št.
18577. s-7242
Vilman Tomaž, Plavški Rovt 7, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BG, št.
12067729. g-7009
Vičič Damjan, Igriška ul. 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev za 3.
letnik, izdano 5. 9. 1994. s-7289
Vukalić Edis, Frankopanska ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298477, št. reg. 226120. s-7161
Vukolić Jelena, CPB 23, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17924,
izdala UE Krško. p-7049
Zadev Florenza, Kumarjeva 5a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7988.
g-7113
Zadnikar Robert, Stara cesta 44, Naklo, zavarovalno polico, št. 136364.
g-7358
Zakonjšek Janez, Okrogarjeva 7, Celje, letno spričevalo Srednje strojno tehniške šole v Celju, št. 651 z dne 31.8.1979.
g-7100
Zalar Polona, Jakčeva 35, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37610.
s-7144
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Zaler Damjana, Šorlijeva 39, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809081,
reg. št. 34561, izdala UE Kranj. g-7107
Zalokar Ksenija, Stara Fužina 192, Bohinjsko jezero, letno spričevalo 1. letnika
CSŠ Jesenice, šolsko leto 79/80. g-7094
Zalokar Ksenija, Stara Fužina 192, Bohinjsko jezero, spričevalo 2. letnika CSŠ
Jesenice, šolsko leto 80/81. g-7096
Zavodnik Milan, Ul. Koroškega bataljona 5, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101034890, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-7245
Završnik Boris, Gaberke 60, Šoštanj,
zavarovalno polico AO št. 181087, izdala
Zavarovalnica Slovenica. p-7051
Zeba Dijana, Koroška 8/c, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šo-
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le v Slovenj Gradcu, za poklic natakar, izdano za šolsko leto 1989/90. p-7079
Zemljak Nina, Savska 5, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25388.
g-7273
Zlatanovič Ana, Jakčeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 010724.
s-7089
Zorzut Samira, Maistrov trg 13, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilno-obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1991, na ime Tači Samira. s-7138
Zrim Rudi, Zadružna ulica 26, Mengeš,
indeks Kovinarske šole v Domžalah.
s-7359
Žepič Anže, Retnje 13, Križe, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 8899, izdala UE
Tržič. g-7118

Živin Marko, Freywerjeva ulica 36 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1151, št. reg. 27029. s-7044
Živkovič Gordana, Koroška c. 10, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
8871, izdala UE Tržič. g-7117
Živkovič Natalija, Cesta na Markovec
55, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
41026, izdala UE Koper. s-7296
Žnidar Maksimiljan, Utik 18, Vodice, zavarovalno polico, št. 00101141773, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-7048
Žulovec Aleš, Ravenska pot 67, Škofljica, mesečno vozovnico, št. 1597.
g-7122
Žuran Daniel, Golobova 13, Ptuj, zaključno spričevalo SŠL Ptuj, šolsko leto
1996/97. g-7356

Vsebina

Sodni register
Koper
Krško
Ljubljana
Ptuj
Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
Celje
Koper
Ljubljana
Maribor

645
645
645
661
661
663
663
663
663
663

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

676
682
690
698
700
701
702
702
702
705
706

Evidenca statutov sindikatov

664

Javni razpisi

Razglasi sodišč
Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja

664
664
664
666

Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

706
706
711
712
712

Razpisi delovnih mest

667

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

714

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-B
ZJN-01-GD
ZJN-01-S
ZJN-02-B

667
667
667
668
668

Razne objave

714

Izgubljene listine preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Druge listine

715
715
717
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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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Napočil je dan D, ki ga je napovedal pred poldrugim letom ratificirani sporazum. Poznavanje in
uporaba evropskega sporazuma je postala slovenska realnost. Sporazum posega na mnoga
področja. V njem so določene obveznosti njegovih podpisnikov o političnem dialogu, prostem
pretoku blaga, kmetijstvu, ribištvu, pretoku delovne sile, opravljanju storitev, o konkurenci,
finančnem sodelovanju itd. Priloge, vključno s XIII. o pravici do nakupa nepremičnin, natančneje
določajo pravila pri uresničevanju te pomembne mednarodne pogodbe.
Evropski sporazum s prilogami IX a, IX b, IX c, X, XI in XIII ter protokol k pridružitvenemu
sporazumu in sklepno listino bomo objavili v prvi knjigi nove zbirke založbe Uradni list RS z
naslovom EVROPSKA UNIJA. Izdajateljica te knjige je Služba Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo. V knjigi bodo pri posameznih členih objavljene tudi skupne in posamezne izjave, ki jih
bomo povzeli tudi na koncu prvega dela knjige. V drugem delu pa obavljamo vse našteto tudi v
angleškem jeziku.
Uvodna pojasnila so pripravili Tone Dolčič, Miha Pogačnik, Miro Prek, Borut Šinkovec in
Primož Vehar. Na koncu knjige pa bo tudi obširno stvarno kazalo, ki bo bralcem gotovo olajšalo
uporabo.
Dragocena informacija za vse, ki morajo delati v skladu s sporazumom, pa bo tudi povzetek vseh
pomembnejših rokov, ki jih določa evropski sporazum.

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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