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Sodni register
CELJE
Rg-115494
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00939 z dne 4. 9. 1997 pri subjektu vpisa TOLO, Tovarna lahke obutve
TOLO, Šentjur pri Celju, p.o., sedež: Ulica Leona Dobrotinška 8, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/00074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št. 5034337
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jager Ivan, Šentjur, Pešnica 1, ki je
od 23. 8. 1995 pooblaščen sklepati pogodbe o prodaji blaga in storitev neomejeno, pogodbe o nakupu reprodukcijskega
materiala in naročilu sredstev pa samo v
skladu s planom. Pooblaščen je bil sklepati
pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, razen v
primerih, ko vrednost posla presega
200.000 SIT in je za sklenitev potrebno
soglasje DS ali opredelitev v planu oziroma
investicijskem programu.
Rg-115500
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/01016 z dne 5. 9. 1997 pri subjektu vpisa TOLO, Tovarna lahke obutve
TOLO, Šentjur pri Celju, p.o., sedež: Ulica Leona Dobrotinška 8, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/00074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5034337
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jager Ivan, razrešen 12. 12. 1995;
Pušnik Konrad, imenovan 12. 12. 1995,
kot v. d. direktorja je pooblaščen sklepati
pogodbe o prodaji blaga in storitev neomejeno, pogodbe o nakupu reprodukcijskega
materiala in naročilu sredstev pa samo v
skladu s planom. Pooblaščen je bil sklepati
pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, razen v
primerih, ko vrednost posla presega
200.000 SIT in je za sklenitev potrebno
soglasje DS ali opredelitev v planu oziroma
investicijskem programu.
Rg-115515
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00791 z dne 8. 9. 1997 pri sub-
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jektu vpisa TOLO, Tovarna lahke obutve
TOLO, Šentjur pri Celju, p.o., sedež: Ulica Leona Dobrotinška 8, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/00074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5034337
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pušnik Konrad, razrešen 27. 8.
1996; direktor Avguštin Anton, Ptuj, Draženska c. 27, imenovan 27. 8. 1996, ki je
pooblaščen sklepati pogodbe o prodaji blaga in storitev neomejeno, pogodbe o nakupu reprodukcijskega materiala in naročilu
sredstev pa samo v skladu s planom. Pooblaščen je bil sklepati pogodbe o nakupu in
prodaji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe, razen v primerih, ko vrednost
posla presega 200.000 SIT in je za sklenitev potrebno soglasje DS ali opredelitev v
planu oziroma investicijskem programu.
Rg-115447
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02295 z dne 10. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ZMET, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Bukovje 19, Stranice, sedež: Bukovje 19, 3206 Stranice, pod
vložno št. 1/04876/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5709687
Firma: ZMET, storitve in trgovina,
d.o.o., Celje, Mariborska 86
Skrajšana firma: ZMET, d.o.o., Celje,
Mariborska 86
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Prokič-Fijavž Milijana, izstopila 9. 5. 1994; Kavčič Matjaž, Celje, Pucova 1, vstopil 9. 5. 1994, vložil 1,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Prokič-Fijavž Milijana, razrešena
9. 5. 1994; direktor Kavčič Matjaž, Celje,
Pucova 1, imenovan 9. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-

Leto IX

nega 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.; 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.; 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 popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
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ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
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nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri šifri 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Rg-115563
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00684 z dne 9. 9. 1997 pri subjektu vpisa TOLO, Tovarna lahke obutve
TOLO, Šentjur pri Celju, p.o., sedež: Ulica Leona Dobrotinška 8, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/00074/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, spremembo pri zastopniku, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
družbenike, osnovni kapital in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5034337
Firma: TOLO, Tovarna lahke obutve,
d.o.o.
Skrajšana firma: TOLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 157,670.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 46,821.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 15,767.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 31,534.000 SIT,
Krajnc Anica, Šentjur, Rifnik 22a, vložila
26.000 SIT, Amon Darinka, Šentjur, Ul. I.
celjske čete, vložila 317.000 SIT, Artiček
Marija, Šentjur, Na Lipico 2, vložila 229.000
SIT, Arzenšek Nevenka, Gorica pri Slivnici,
Rakitovec 10, vložila 184.000 SIT, Arzenšek Mihaela, Kalobje, Kalobje 18, vložila
249.000 SIT, Artiček Gizela, Loka pri Žusmu, Hrastje 12, vložila 263.000 SIT, Belej
Olga, Gorica pri Slivnici, Vezovje 21, vložila
243.000 SIT, Belej Josip, Gorica pri Slivnici, Drobinsko 1, vložil 84.000 SIT, Motoh
Milena, Dramlje, Jarmovec 14, vložila
257.000 SIT, Bračko Mihelka, Ponikva,
Dolga gora 34, vložila 243.000 SIT, Bevc
Vida, Grobelno, Grobelno 103, vložila
211.000 SIT, Belina Agica, Loka pri Žusmu, Loka 79, vložila 104.000 SIT, Bogataj
Stanko, Šentjur, Dole 10, vložil 242.000
SIT, Boršič Štefka, Šentjur, Na Lipico 2,
vložila 242.000 SIT, Bračun Frančiška,
Dramlje, Trnovec 39, vložila 101.000 SIT,
Brečko Danica, Šentjur, Ul. Dušana Kvedra
36, vložila 251.000 SIT, Mecilovšek Irena,
Šentjur, Črnoliška 9, vložila 238.000 SIT,
Bračko Boštjana, Ponikva, Dolga gora 34,
vložila 260.000 SIT, Brglez Andreja, Šentjur, Šibenik 18, vložila 259.000 SIT, Brilej
Dragica, Planina pri Sevnici, Golobinjek 4,
vložila 36.000 SIT, Bukšek Anton, Šentjur,
C. Kozjanskega odreda 67, vložil 218.000
SIT, Boršič Jožica, Šentjur, Ipavčeva 17,
vložila 246.000 SIT, Biderman Matilda, Prevorje, Dobje 19, vložila 241.000 SIT, Logar
Marija, Kočevje, Zajčje polje 1, vložila
127.000 SIT, Cmok Jože, Šentjur, Črno-

liška 18, vložil 276.000 SIT, Cvetko Marija,
Šentjur, Na Lipico 4, vložila 223.000 SIT,
Čander Frančiška, Grobelno, Bodrež 28,
vložila 252.000 SIT, Čovič Radojka, Šentjur, Miloša Zidanška 10, vložila 259.000
SIT, Čuješ Alojzija, Sv. Štefan, Babna brda
24, vložila 242.000 SIT, Firant Bojan, Kalobje, Kalobje 13, vložil 74.000 SIT, Čavš
Aleksander, Sveti Štefan, Gorbelce 41, vložil 264.000 SIT, Deželak Marija, Planina pri
Sevnici, Planina 5, vložila 257.000 SIT, Dragomirovič Nevenka, Škofja vas, Vengustova
7, vložila 260.000 SIT, Arzenšek Marinka,
Kalobje, Kalobje 2, vložila 127.000 SIT,
Drobnak Daniela, Ponikva, Ostrožno 28a,
vložila 260.000 SIT, Fendre Jožica, Šentjur, Rifnik 21, vložila 261.000 SIT, Đokič
Mitra, Šentjur, Miloša Zidanška 8a, vložila
247.000 SIT, Firant Roman, Kalobje, Podlešje 9, vložil 237.000 SIT, Fojs Josipa,
Celje, Kraigherjeva 13, vložila 236.000 SIT,
Fendre Emilija, Šentjur, Rifnik 17a, vložila
252.000 SIT, Razboršek Kristina, Šentjur,
Franja Malgaja 41, vložila 255.000 SIT, Filej Jožefa, Dramlje, Jarmovec 4, vložila
266.000 SIT, Trebovc Cvetka, Šentjur, Zlateče 5, vložila 260.000 SIT, Frece Ferdinand, Šentjur, Ul. XIV. divizije 14, vložil
137.000 SIT, Firant Olga, Kalobje, Podlošje 1, vložila 107.000 SIT, Grom Marija,
Šentjur, Primož 36, vložila 181.000 SIT,
Gaber Romanca, Šentjur, Cerovec 18, vložila 28.000 SIT, Gaber Elizabeta, Šentjur,
Valentina Orožna 8c, vložek 229.000 SIT,
Gajšek Silvestra, Šentjur, Nova vas 15, vložila 213.000 SIT, Frece Julijana, Šentjur,
Kranjčica 1a, vložila 27.000 SIT, Gašperšič
Elizabeta, Šentjur, Pod vrbco 22a, vložila
270.000 SIT, Golob Frančiška, Šentjur,
Bortičnica 25, vložila 249.000 SIT, Gorjanc Jožica, Grobelno, Sp. Ponikvica 5a,
vložila 259.000 SIT, Gračnar Cvetka, Grobelno, Stopče 41, vložila 74.000 SIT, Gračner Zofija, Kalobje, Kostrivnica 38, vložila
283.000 SIT, Gradič Ana, Šentjur, C. na
grad 8, vložila 221.000 SIT, Gradič Ana,
Šentjur, Jakob 3a, vložila 291.000 SIT, Gradič Marija, Šentjur, Ul. Fran. Malgaja 52,
vložila 249.000 SIT, Grajžl Andelija, Šentjur, Ul. II. bataljona 7, vložila 233.000 SIT,
Golež Viktorija, Ponikva, Dolga gora 39, vložila 250.000 SIT, Bogatin Andrejka, Šmarje
pri Jelšah, Bodrež 40, vložila 264.000 SIT,
Germek Ana, Ponikva, Zg. Selce 13, vložila
255.000 SIT, Guček Sandi, Gorica pri Slivnici, Bukovje 40, vložil 212.000 SIT, Hladin
Sonja, Planina pri Sevnici, Planinski vrh 10,
vložila 89.000 SIT, Horjak Marija, Šentjur,
Podgrad 31b, vložila 222.000 SIT, Hrastenšek Vida, Dramlje, Vodule 12, vložila
243.000 SIT, Hrovatič Franc, Gorica pri
Slivnici, Gorica 72a, vložil 343.000 SIT,
Hrovatič Irena, Ponikva, Luterje 28, vložila
238.000 SIT, Hohnjec Anton, Dobje pri Planini, Lažiše 17, vložil 229.000 SIT, Jahiri
Hajrija, Šentjur, Cesta na kmet. šolo 11,
vložil 261.000 SIT, Recko Zdenka, Loka
pri Žusmu, Dobrina 13, vložila 257.000 SIT,
Jazbec Anton, Šentjur, Dole 35, vložil
272.000 SIT, Čokelc Marija, Sveti Štefan,
Babna gora 18, vložila 255.000 SIT, Jazbec Milena, Šentjur, Dole 35, vložila
271.000 SIT, Jazbinšek Zlatka, Šentjur,
Cvetna ul. 30, vložila 242.000 SIT, Juvan
Nataša, Šentjur, M. Zidanška 8a, vložila
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114.000 SIT, Jug Jana, Loka pri Žusmu,
Zg. Tinsko 2, vložila 256.000 SIT, Brilej
Marija, Ponikva, Ponikva 33, vložila
226.000 SIT, Jazbec Doroteja, Dobje pri
Planini, Škarnice 19, vložila 249.000 SIT,
Jager Ivan, Šentjur, Pešnica 1, vložil
165.000 SIT, Pungeršek Olga, Gorica pri
Slivnici, Tratna 1, vložila 250.000 SIT, Kadenšek Jožica, Štore, Kovinarska ul. 22,
vložila 269.000 SIT, Kajtna Jožica, Šentjur,
Ul. skladateljev Ipavcev 40, vložila 238.000
SIT, Polšak Matejka, Loka pri Žusmu, Zg.
Tinsko 11, vložila 255.000 SIT, Karner Marija, Šmarje pri Jelšah, Gaj 7, vložila
254.000 SIT, Kavka Frančiška, Šentjur, Vodruž 2a, vložila 256.000 SIT, Kladnik Erika,
Gorica pri Slivnici, Košnica 22, vložila
267.000 SIT, Kovačič Silva, Šentjur, Goričica 17, vložila 155.000 SIT, Klajnšek Erna, Šentjur, Rifnik 24, vložila 261.000 SIT,
Antej Frančiška, Dobje pri Planini, Gorica 1,
vložila 257.000 SIT, Kokol Marija, Lesično,
Gostinca 18a, vložila 256.000 SIT, Kolar
Irena, Šentjur, Ul. talcev 8, vložila 286.000
SIT, Kolar Marija, Loka pri Žusmu, Dobrina
24, vložila 253.000 SIT, Kopinšek Viktorija, Dramlje, Jazbine 15, vložila 259.000
SIT, Kolar Terezija, Planina, Šentvid 32, vložila 261.000 SIT, Kolar Zdenka, Kalobje,
Kalobje 24, vložila 252.000 SIT, Koprivc
Dragica, Planina pri Sevnici, Planina 77,
vložila 266.000 SIT, Košir Katica, Šentjur,
Pešnica 36, vložila 229.000 SIT, Kotnik
Eva, Planina pri Sevnici, Planina 93, vložila
272.000 SIT, Koželj Cecilija, Planina pri
Sevnici, Planina 79, vložila 259.000 SIT,
Kumperger Marija, Šentjur, Jakob 16a, vložila 254.000 SIT, Krajnc Alojzij, Šentjur, C.
na grad 5, vložil 371.000 SIT, Krajnc Friderik, Šentjur, Rifnik 22a, vložil 286.000 SIT,
Kramaršek Cvetka, Dramlje, Svetelka 19c,
vložila 272.000 SIT, Krofl Martina, Grobelno, Tratna 38, vložila 251.000 SIT, Križnik
Gabriela, Loka pri Žusmu, Loka 137, vložila
47.000 SIT, Kroflič Milena, Štore, Požinska vas 72, vložila 232.000 SIT, Krulc Nada, Šentjur, Na razgled 13, vložila 220.000
SIT, Kovče Olga, Loka pri Žusmu, Babna
reka 51, vložila 188.000 SIT, Kukovič Karolina, Šentjur, Vrunčeva 6, vložila 196.000
SIT, Kumperger Leopoldina, Šentjur, Jakob
16a, vložila 240.000 SIT, Kupec Silva, Kalobje, Podlešje 7, vložila 130.000 SIT, Koprivc Boris, Planina, Planina 77, vložil
11.000 SIT, Krajnc Miroslav, Šentjur, Rifnik
22a, vložil 34.000 SIT, Kolar Lidija, Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 26, vložila 14.000
SIT, Križnik Ana, Grobelno, Završe 10, vložila 260.000 SIT, Kladnik Marjana, Dobje
pri Planini, Presečno 27, vložila 260.000
SIT, Kokol Hermina, Loka pri Žusmu, Loka
121, vložila 14.000 SIT, Krošl Ana, Gorica
pri Slivnici, Bukovje 36, vložila 5.000 SIT,
Lah Slavica, Šentjur, Podgrad 25, vložila
14.000 SIT, Lavbič Lidija, Dramlje, Straža
na Gori 5a, vložila 27.000 SIT, Lavbič Katica, Dramlje, Trnovec 46, vložila 253.000
SIT, Lavbič Karlina, Dramlje, Dramlje 44,
vložila 184.000 SIT, Leben Ferdinand,
Šmarje pri Jelšah, Polžanska Gorca 10, vložil 95.000 SIT, Lenič Anica, Dramlje, Razbor 30a, vložila 213.000 SIT, Lipuš Simonca, Ponikva, Dolga gora 50, vložila 89.000
SIT, Lipovšek Marija, Šentjur, L. Dobrotinška 17, vložila 176.000 SIT, Žaberl Mar-

jeta, Šmarje pri Jelšah, Polžanska Gorca
30, vložila 253.000 SIT, Lorenčak Nežika,
Šmarje pri Jelšah, Sotensko 16, vložila
271.000 SIT, Mulej Marjeta, Šentjur, Na
Lipico 3, vložila 27.000 SIT, Golob Darinka, Pristava pri Mestinju, Strtenica 22, vložila 263.000 SIT, Bračko Bernarda, Ponikva,
Dolga gora 34, vložila 248.000 SIT, Lampret Alojzija, Šentjur, Kameno 3, vložila
220.000 SIT, Mavrin Majda, Šentjur, Dole
49, vložila 42.000 SIT, Magdalenc Ana,
Prevorje, Žegar 5, vložila 128.000 SIT, Marcen Milena, Loka pri Žusmu, Dobrina 55,
vložila 104.000 SIT, Mastnak Stanislava,
Gorica pri Slivnici, Javorje 16, vložila
250.000 SIT, Mastnak Štefanija, Šentjur,
Lokarje 2, vložila 315.000 SIT, Matko Marija, Šentjur, Črnoliška 15, vložila 193.000
SIT, Mavrin Marija, Šentjur, Dole 24, vložila
210.000 SIT, Mihelčič Marija, Šentjur, Goričica 9, vložila 137.000 SIT, Mitrovič Vaja,
Celje, Kersnikova 20, vložila 242.000 SIT,
Mlinar Jožefa, Šentjur, Krajnčica 1, vložila
268.000 SIT, Mlinar Pavla, Šentjur, Kranjče 7, vložila 274.000 SIT, Motoh Alojz,
Dramlje, Jarmovec 14, vložil 237.000 SIT,
Motoh Marija, Dramlje, Jarmovec 14, vložila 252.000 SIT, Belej Suzana, Dramlje, Jarmovec 14, vložila 254.000 SIT, Mraz Ivanka, Laško, Šentrupert 77, vložila 195.000
SIT, Mulej Jožica, Dramlje, Šedina 14b, vložila 259.000 SIT, Mlinar Tomaž, Kozje, Kozje 142, vložil 48.000 SIT, Mikša Andreja,
Šentjur, M. Zidanška 8b, vložila 284.000
SIT, Mauer Mateja, Šentjur, Dole 24, vložila
266.000 SIT, Markič Štefanija, Dramlje,
Razbor 5, vložila 259.000 SIT, Mauer Jože, Šentjur, Dole 24, vložil 288.000 SIT,
Motoh Damjan, Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 26, vložil 251.000 SIT, Murk Ljubica,
Šentjur, Gajstova pot 13, vložila 255.000
SIT, Naprudnik Jožefa, Šentjur, Vrbno 2,
vložila 315.000 SIT, Centrih Klara, Lesično, Topolovo 5, vložila 260.000 SIT, Jurkošek Lidija, Štore, Konjuce 6, vložila 14.000
SIT, Novak Ivka, Šentjur, Valentina Orožna
8b, vložila 242.000 SIT, Nuč Marjana, Planina pri Sevnici, Podvine 12, vložila
224.000 SIT, Košec Andrejka, Prevorje,
Krivica 5a, vložila 34.000 SIT, Nikolič Nada, Gorica pri Slivnici, Gorica 72, vložila
253.000 SIT, Obrez Nevenka, Grobelno,
Stopče 39, vložila 242.000 SIT, Ocvirk
Hedvika, Šentjur, C. Kozjanskega odreda
110, vložila 261.000 SIT, Ogrizek Jožefa,
Ponikva, Grobelno 161, vložila 261.000
SIT, Ogrizek Marija, Šentjur, Na Lipico 2,
vložila 151.000 SIT, Ratajc Fanika, Pristava
pri Mestinju, Vršna vas 17, vložila 252.000
SIT, Otorepec Pavla, Ponikva, Luterje 24,
vložila 266.000 SIT, Oset Milica, Šentjur,
Šibenik 5, vložila 258.000 SIT, Ocvirk Danica, Grobelno, Stopče 1, vložila 244.000
SIT, Pavlinek Draga, Šentjur, Miloša Zidanška 10, vložila 261.000 SIT, Oprčkal
Lidija, Dramlje, Straža na Gori 33, vložila
40.000 SIT, Penič Martina, Prevorje, Košnica 25, vložila 195.000 SIT, Perc Olga,
Šentjur, C. Kozjanskega odreda 31, vložila
286.000 SIT, Pertinač Amalija, Laško, Šentrupert 100, vložila 257.000 SIT, Pertinač
Jože, Dobje pri Planini, Gorica 11, vložil
259.000 SIT, Pertinač Dragica, Loče pri
Poljčanah, Zbelovska Gorca 49, vložila
253.000 SIT, Pilko Dragica, Loka pri Žu-
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smu, Hrastje 58, vložila 228.000 SIT, Pintar Irena, Šentjur, Goriška 4, vložila
252.000 SIT, Pintar Jožefa, Šmarje pri Jelšah, Vrh 31a, vložila 239.000 SIT, Pečnik
Zlatka, Šentjur, Dušana Kvedra 35, vložila
77.000 SIT, Ploštajner Frančiška, Šentjur,
Bezovje 35, vložila 113.000 SIT, Pinter
Damjana, Šentjur, Rifnik 6a, vložila 90.000
SIT, Popovič Veronika, Štore, Prožinska vas
22b, vložila 218.000 SIT, Pajek Silvester,
Prevorje, Lopaca 46, vložil 286.000 SIT,
Pungartnik Majda, Šentjur, C. Valentina
Orožna 22, vložila 282.000 SIT, Pušnik
Amalija, Šentjur, Pod Rifnikom 11, vložila
244.000 SIT, Pušnik Konrad, Gorica pri
Slivnici, Gorica 117, vložil 384.000 SIT,
Belak Marjeta, Dramlje, Svetelka 16, vložila
243.000 SIT, Pahovec Marija, Šentjur, Na
Tičnico 15, vložila 254.000 SIT, Ratajc Dragica, Šentjur, Rifnik 37, vložila 27.000 SIT,
Rozman Franc, Šentjur, Kranjčica 8, vložil
74.000 SIT, Panič Mojca, Celje, Pod kostanji 10, vložila 249.000 SIT, Ratajc Slavko, Sveti Štefan, Grobelce 16, vložil
216.000 SIT, Plahuta Milena, Kalobje, Kostrivnica 2, vložila 219.000 SIT, Rebernik
Irena, Loka pri Žusmu, Loka 59, vložila
129.000 SIT, Rajh Dragica, Dobje pri Planini, Brezje 25, vložila 279.000 SIT, Ravnjak Vinko, Šentjur, Bezovje 27, vložil
286.000 SIT, Recko Marija, Šentjur, Cvetna ul. 13, vložila 243.000 SIT, Rezar Vida,
Šentjur, Podgrad 24, vložila 270.000 SIT,
Šeško Silva, Gorica pri Slivnici, Bukovje 5,
vložila 73.000 SIT, Romih Ida, Kalobje, Kalobje 21a, vložila 262.000 SIT, Rkman Božica, Šentjur, Dušana Kvedra 38, vložila
85.000 SIT, Sajnkar Marjeta, Grobelno, Sp.
Ponikvica 23, vložila 266.000 SIT, Selič
Anton, Dobje pri Planini, Lažiše 29, vložil
246.000 SIT, Selič Hedvika, Šentjur, Jazbin vrh 1c, vložila 253.000 SIT, Skale-Guček Mojca, Gorica pri Slivnici, Bukovje 40,
vložila 185.000 SIT, Sever Irena, Šentjur,
Na Lipico 2, vložila 229.000 SIT, Skale
Marija, Gorica pri Slivnici, Paridol 22c, vložila 283.000 SIT, Sluga Albina, Ponikva,
Zagaj 14, vložila 226.000 SIT, Sorčan Veronika, Šentjur, Na Lipico 4, vložila 162.000
SIT, Srbotnjak Vjekoslava, Šmarje pri Jelšah, Šerovo 20b, vložila 226.000 SIT, Starčevič Marica, Šentjur, Na Lipico 4, vložila
179.000 SIT, Stermšek Martina, Šentjur,
Ul. talcev 8, vložila 229.000 SIT, Strašek
Ana, Šentjur, Bezovje 15b, vložila 381.000
SIT, Strašek Anton, Šentjur, Bezovje 15b,
vložil 317.000 SIT, Sudar Marjan, Šentjur,
M. Zidanška 10a, vložil 351.000 SIT, Sušec Emilija, Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 26,
vložila 228.000 SIT, Selič Bogomila, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 28, vložila
91.000 SIT, Salobir Branko, Jurklošter,
Mrzlo polje 23, vložil 48.000 SIT, Salezina
Ljubica, Dobje pri Planini, Lažiše 20, vložila
106.000 SIT, Rabihič Adriana, Šentjur, C.
na Rifnik 10, vložila 89.000 SIT, Škoberne
Martina, Dobje pri Planini, Gorica 10, vložila 5.000 SIT, Škornik Janez, Šentjur, Valent. Orožna 3, vložil 237.000 SIT, Pelko
Marija, Laško, Šentrupert 82, vložila
256.000 SIT, Štancer Anica, Gorica pri Slivnici, Bukovje 33, vložila 230.000 SIT, Šket
Terezija, Šentjur, Jakob 4, vložila 254.000
SIT, Tatarevič Tomislav, Šentjur, C. na kmet.
šolo 7, vložil 282.000 SIT, Šalomon Mar-
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jan, Gorica pri Slivnici, Sele 13, vložil
262.000 SIT, Tacer Slava, Šentjur, Šibenik
7, vložila 259.000 SIT, Terbovc Marija,
Laško, Sp. Rečica 43, vložila 251.000 SIT,
Teršek Jožef, Laško, Kidričeva 54, vložil
260.000 SIT, Potočnik Zdenka, Prevorje,
Dobje 8, vložila 261.000 SIT, Tanšek Renata, Grobelno, Tratna 5, vložila 251.000
SIT, Tojnko Ida, Šentjur, Gubčeva 2, vložila
18.000 SIT, Tovornik Angela, Planina pri
Sevnici, Tajhte 19, vložila 270.000 SIT, Tovornik Marija, Planina pri Sevnici, Planina
82, vložila 289.000 SIT, Tuhtar Zdenka,
Laško, Šentrupert 34, vložila 117.000 SIT,
Trupej Marija, Šentjur, Vodruž 8a, vložila
271.000 SIT, Tuhtar Štefanija, Šentjur, Podgrad 15, vložila 285.000 SIT, Turnšek Irena, Šentjur, Repno 5, vložila 240.000 SIT,
Salamon Katarina, Šentjur, M. Zidanška 9a,
vložila 299.000 SIT, Ulaga Rozalija, Planina, Planinska vas 8, vložila 220.000 SIT,
Gajšek Helena, Grobelno, Bodrišna vas 8,
vložila 6.000 SIT, Užmah Miroslav, Prevorje, Lopaca 33, vložil 14.000 SIT, Urleb Jelka, Gorica pri Slivnici, Gorica 12, vložila
247.000 SIT, Varšeko Ana, Šentjur, Na Lipico 2, vložila 300.000 SIT, Vogrinc Ditka,
Kalobje, Podlešje 13, vložila 131.000 SIT,
Vareško Darinka, Šentjur, D. Kvedra 35,
vložila 272.000 SIT, Fajs Marta, Šmarje pri
Jelšah, Pečica 42, vložila 254.000 SIT, Vidic Vida, Dobje pri Planini, Brezje 10a, vložila 252.000 SIT, Vnučec Vinko, Šmarje pri
Jelšah, Senovica 5, vložil 265.000 SIT, Vodeb Elizabeta, Šentjur, D. Kvedra 24, vložila 224.000 SIT, Strniša Cvetka, Ponikva,
Dobovec 12, vložila 250.000 SIT, Voga Marija, Gorica pri Slivnici, Gorica 77, vložila
249.000 SIT, Vojsk Zdenka, Prevorje, Košnica 29, vložila 237.000 SIT, Vračun Leopold, Sveti Štefan, Babna brda 11, vložil
196.000 SIT, Verbovšek Vladislava, Šentjur, Cvetna ulica 19, vložila 260.000 SIT,
Vrečko Alojzija, Šentjur, Ul. II. bataljona 4,
vložila 292.000 SIT, Vrečko Irena, Dobje
pri Planini, Dobje 2, vložila 209.000 SIT,
Vrečko Kristina, Planina pri Sevnici, Loke
18, vložila 240.000 SIT, Vrečko Martin,
Šentjur, Ul. II. bataljona 4, vložil 143.000
SIT, Ocepek Helena, Šentjur, C. na grad 3,
vložila 280.000 SIT, Golež Martina, Grobelno, Rakovec 11, vložila 236.000 SIT,
Štancar Jožica, Pristava pri Mestinju, Mestinje 59, vložila 251.000 SIT, Pernek Gretica, Zidani most, Zidani most 7, vložila
258.000 SIT, Zorin Metka, Celje, Prešernova 7, vložila 241.000 SIT, Zorko Nada,
Planina pri Sevnici, Planina 76, vložila
224.000 SIT, Kolar Mateja, Planina pri Sevnici, Šentvid 24, vložila 258.000 SIT, Plahuta Milena, Laško, Šentrupert 15, vložila
110.000 SIT, Zupanc Olga, Šentjur, Goriška 8, vložila 275.000 SIT, Golež Silva,
Šmarje pri Jelšah, Polžanska Gorca 41, vložila 255.000 SIT, Zemljak Andreja, Planina
pri Sevnici, Planina 36, vložila 252.000 SIT,
Plahuta Anica, Laško, Šentrupert 18, vložila
220.000 SIT, Zupančič Gracijela, Šentjur,
Ipavčeva 17, vložila 5.000 SIT, Žagar Milena, Planina pri Sevnici, Podlog pod Bohorjem 1, vložila 259.000 SIT, Žaler Antonija,
Šentjur, Osredek 2, vložila 264.000 SIT,
Žaler Franc, Loka pri Žusmu, Loka 81, vložil 263.000 SIT, Žavski Zlatka, Šentjur,
Stopče 43, vložila 247.000 SIT, Žekar Kri-
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stina, Dobje pri Planini, Dobje 26, vložila
263.000 SIT, Žekar Stanislava, Dobje pri
Planini, Presečno 19, vložila 214.000 SIT,
Žerak Rozalija, Šentjur, Ul. Franja Malgaja
43, vložila 229.000 SIT, Žlender Marija,
Loka pri Žusmu, Dobrina 22, vložila
240.000 SIT, Žolgar Ljudmila, Šentjur, Primož 13a, vložila 239.000 SIT, Žvegler Marija, Šentjur, D. Kvedra 26, vložila 254.000
SIT, Žveglič Marija, Planina pri Sevnici, Doropolje 27, vložila 274.000 SIT, Žlender
Jožica, Loka pri Žusmu, Dobrina 48, vložila
262.000 SIT, Žaberl Vladislav, Sveti Štefan
27, vložil 267.000 SIT, Otorepec Marija,
Šentjur, Ipavčeva 17, vložila 229.000 SIT,
Žavski Zdenka, Pristava pri Mestinju, Pustike 26, vložila 272.000 SIT, Vodeb Marjetica, Kalobje 19, vložila 129.000 SIT, Brglez
Zlatana, Gorica pri Slivnici, Turno 14, vložila 79.000 SIT, Kroflič Marija, Šentjur, Kocenova 1, vložila 42.000 SIT, Šraj Jožef,
Poljčane, Čadramska vas 19, vložil 49.000
SIT, Godunc Helena, Ponikva, Hotunje 9b,
vložila 37.000 SIT, Artnak Terezija, Gorica
pri Slivnici, Javorje 15, vložila 28.000 SIT,
Rezec Antonija, Šentjur, Na Lipico 3, vložila
36.000 SIT, Sklad za razvoj – za program
notranjega odkupa, vložil 377.000 SIT –
vstopili 27. 3. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avguštin Anton, Ptuj, Draženska cesta 27, ki od 27. 3. 1997 zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Pušnik Konrad,
Bračun Frančiška in Mlinar Tomaž, vstopili
27. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2852 Splošna mehanična
dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01092/00935-1997/DD z dne 16. 6.
1997.
Rg-115566
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01005 z dne 10. 9. 1997 pri
subjektu vpisa STIGMA 93, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska 202/a, sedež: Mariborska 202/a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi ter spremembo in

uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5469317
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2461 Proizvodnja
razstreliv; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kostira; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2924
Proizvodnja drugin naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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 de-
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belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 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 bla-

Št.

gom; 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.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Obrazložitev:
Po izdaji sklepa o zavrženju pod opr. št.
Srg 3476/94 z dne 10. 6. 1997 je predlagatelj k pritožbi priložil nove listine, zato je
sodišče pritožbo število kot predlog za nadomestitev sklepa po tretjem odstavku 37.
člena zakona o sodnem registru (Ur. l. RS,
št. 13/94) in odločilo, kot izhaja iz izreka
sklepa.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1994.

KOPER
Rg-300098
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00669 z
dne 19. 11. 1998 pri subjektu vpisa
KALES, podjetje za trgovino z lesom in
lesnimi izdelki, zastopstva, d.o.o., Pivka,
sedež: Kolodvorska 48/C, 6257 Pivka,
pod vložno št. 1/01793/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5472709
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avsec Ivan, razrešen 27. 11. 1997;
zastopnica Avsec Danijela, Pivka, Kal št. 8,
imenovana 27. 11. 1997, kot vršilka dolžnosti direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-300102
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01254 z
dne 24. 11. 1998 pri subjektu vpisa
AKSIOM, svetovanje in trgovina, d.o.o.,
Postojna, sedež: Kolodvorska 5a, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/02838/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo, spremembo zastopnikov in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5577799
Ustanovitelj: Tušar Iztok, Postojna, Vojkova 2, vstopil 1. 3. 1994, vložil
1,206.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mekinda Borut, izstopil 25. 8. 1998.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mekinda Borut, razrešen 25. 8.
1998; Tušar Iztok, Postojna, Vojkova 2, ki
od 25. 8. 1998 kot dirketor zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Rg-300106
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01125 z
dne 24. 11. 1998 pod št. vložka
1/05539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev, d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 1304488
Firma: K.K.S., d.o.o., gradnja in upravljanje sistemov kabelske televizije
Skrajšana firma: K.K.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Bojan, Koper, Cesta
na Markovec 61, vstopil 30. 6. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kovač Bojan, imenovan 30. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih premdetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
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in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-300108
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01765 z
dne 26. 11. 1998 pri subjektu vpisa
VETERINARSKA AMBULANTA, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Vilharjeva cesta 6,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/05475/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 1263668
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Logar Lambert, razrešen 29. 10.
1998; dirketor Kožman Miran, Ilirska Bistrica, Gubčeva 28/a, imenovan 29. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-300115
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01274 z
dne 26. 11. 1998 pri subjektu vpisa Hranilno kreditna služba Koper, p.o., Koper,
sedež: Ul. 15. maja 17, 6000 Koper, pod
vložno št. 4/00576/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5242029
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Škrjanc Zdenka, Ankaran, Vinogradniška pot 31, ki od 1. 1. 1996 kot vodja HKS zastopa HKS brez omejitev.
Rg-300119
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01675 z
dne 1. 12. 1998 pri subjektu vpisa
PRELAZ, transport, trgovina in storitve,
d.o.o., Senožeče, sedež: Senožeče
104k, 6224 Senožeče, pod vložno
št. 1/03607/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5691001
Firma: SAM T., transport, trgovina in
storitve, d.o.o., Senožeče
Skrajšana firma: SAM T., d.o.o., Senožeče
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Prelaz Marica, Senožeče 104/K,
imenovana 29. 10. 1998, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Prelaz Marko, razrešen 29. 10. 1998.
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Rg-300124
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01615 z
dne 3. 12. 1998 pod št. vložka 1/05549/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o., s temile podatki:
Matiča št.: 1337564
Firma: APOSTOL – Trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, Gluvić, d.n.o.
Skrajšana firma: APOSTOL – Gluvić,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Šolska ulica
št. 15, Lucija
Ustanovitelja: Gluvić Slavko, Šipovo, Bosna in Hercegovina, Olići, b.št., in Bliznac
Anđa, Brela, Hrvaška, Podrače 3, vstopila
8. 10. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Gluvić Slavko in Blizanc Anđa, imenovana 8. 10. 1998, ki kot poslovodja zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-

belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
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stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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; 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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.
Rg-300134
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01264 z
dne 9. 12. 1998 pri subjektu vpisa GMSS,
vzdrževanje gradbene mehanizacije,
d.o.o., Izola, Polje 9/a, sedež: Polje 9/a,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5844371
Ustanovitelja: Bandelj Oliver, izstopil
31. 5. 1998; Marancin Sergio, Izola, Šared
26/a, in Kaligarič Gianfranco, Izola, Cetore
15, vstopila 6. 5. 1994, vložila po
837.424,35 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bandelj Oliver, razrešen 31. 5. 1998;
direktor Marancin Sergio, imenovan 31. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5272 Popravilo eleketričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Sprememba družbene pogodbe (prečiščeno besedilo) z dne 1. 6. 1998.
Rg-300136
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01301 z
dne 10. 12. 1998 pri subjektu vpisa BIN –
Trgovina, turizem in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01910/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, vložkov, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5465176
Ustanovitelj: Vidović Miran, izstopil
27. 8. 1998; Novinec Darij, Piran, Engelsova ulica 4, vstopil 10. 10. 1994, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidović Miran, razrešen 27. 8. 1998;
direktor Novinec Darij, imenovan 27. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 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 Tr-
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govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih 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; 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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.
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LJUBLJANA
Rg-111181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03647 z dne 11. 7. 1997 pod vložno št. 1/29478/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198033
Firma: FARMAKON, storitve, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: FARMAKON, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina
c. XXI/3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Xharra Refki, Auckland,
A Hampton Drive 37, Kohimara, vstopil
20. 6. 1997, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Xharra Refki, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter zastopnika Koprivnikar Vladimir, Ljubljana, Rožna dolina c. XXI/3a, in
Tofani Regjer, Ljubljana, Pod Vrbami 6, ki
zastopata družbo kot namestnika direktorja
skupaj z direktorjem, samostojno pa le s
predhodnim pisnim soglasjem direktorja,
imenovana 20. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;

5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.
Rg-115164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05914 z dne 17. 11. 1997 pod vložno št. 1/29914/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233203
Firma: KA-PA, gostinstvo, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: KA-PA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Borca Petra 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Pavel, Ljubljana, Borca Petra 16, vstopil 25. 9. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Pavel, imenovan 25. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1596
Proizvodnja piva; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5118
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Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 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; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-116577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05294 z dne 3. 12. 1997 pod vložno št. 1/29980/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215507
Firma: IRVES, d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: IRVES, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tugomerjeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Kobe Irena, Vrhnika, Petkovškova ulica 36, in Papović-Gal Vesna,
Majdanpek, Dolnji Milanovac, vstopila 1. 3.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kobe Irena, imenovana 1. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video
zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 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; 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 inšta-
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lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 nespecializira-
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nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6421 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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 na-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-211859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05669 z dne 11. 11. 1998 pod št.
vložka 1/31215/00 vpisalo v sodni register tega sodiča ugotovitev d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1323580
Firma: EUROGRADNJE Gradbeno
podjetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Tržaška 28
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Samotorčan Boštjan, Notranje Gorice, Podplešivica 86, vstop 29. 9.
1998, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gantar Klemen, Logatec, Režiška cesta 16, vstop 29. 9. 1998, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ponjević Ismet, Vrhnika, Poštna 5,
vstop 29. 9. 1998, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gantar Klemen, imenovan 29. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 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; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih 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.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliazcija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.
Srg 98/06056
Rg-212987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06056 z dne 24. 11. 1998 pri subjektu vpisa MOSTOVNA Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in dvigal
Ljubljana, p.o., Verovškova 60, sedež:
Verovškova 60, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitev, deležev, osnovni kapital, datum zastopnika, uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz p.o. v d.d.
in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5077117
Firma: MOSTOVNA, Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in dvigal
Ljubljana, d.d.
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Skrajšana firma: MOSTOVNA d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 218,284.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
75,390.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana,
Dunajska
56,
vložek
26,420.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
21,828.000 SIT; udeleženci interne razdelitve, vložek 43,396.000 SIT in udeleženci
notranjega
odkupa,
vložek
51,250.000 SIT, vsi vstopili 17. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kočevar Bojan, Škofljica, Babškova ulica 5, razrešen 17. 9. 1998 kot direktor in 18. 9. 1998 imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo kot začasni glavni
direktor.
Člani nadzornega sveta: Artnik Ladislav,
Lemut Valentin in Kržišnik Franc, vstopili
17. 9. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01519/01515-1998/GV z dne 23. 10.
1998.
Rg-300588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03264 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu vpisa EKONOMSKI INSTITUT
PRAVNE FAKULTETE, s polno odgovornostjo, Ljubljana, Prešernova 21, sedež:
Prešernova 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavodih, preoblikovanje iz zavoda v gospodarsko družbo, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovni kapital, spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5051452
Firma: EKONOMSKI INSTITUT PRAVNE FAKULTETE, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EIPF, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 36,903.000 SIT
Ustanovitelji: Pravna fakulteta v Ljubljani,
TOZD Ekonomski institut pravne fakultete,
Ljubljana, izstop 27. 3. 1995, Bajt Aleksander, Ljubljana, Pleteršnikova 32, vložek
17,122.992 SIT; Bole Veljko, Ljubljana,
Einspielerjeva 16/a, vložek 5,439.502,20
SIT; Križanič France, Ljubljana, Glinškova
ploščad 1, vložek 2,472.501 SIT; Mencinger Jože, Ljubljana, Bratov Učakar 4, vložek
3,461.501,40 SIT, Štiblar Franjo, Ljubljana,
Emonska 10, vložek 989.000,40 SIT; Klemenčič Ana, Ljubljana, Knezova 24, vložek
1,978.000,80 SIT; Janjić Vojka, Vir pri Domžalah, Bevkova 2, vložek 3,461.501,40 SIT
in Pliverič Marjeta, Log pri Brezovici, Cesta
Dolomitskega
odreda
41,
vložek
1,978.000,80 SIT, vsi vstopili 27. 3. 1995,
odgovornost: ne odgarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Mencinger Jože, razrešen 27. 3.
1995 kot predstojnik inštituta; zastopnik
Bajt Aleksander, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa kot v.d. direktorja družbe brez
omejitev.

Št.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

MARIBOR
Rg-110904
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00883 z dne 31. 7. 1997
pod vložno št. 1/10211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe
z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1199137
Firma: LEGURE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LEGURE, d.,o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Tovarniška 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DEJ 4, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 58, vstop
11. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnc Bojan, Postojna, Vojkova ulica 12, imenovan 11. 6. 1997, ki ima v
skladu z 22. členom akta o ustanovitvi družbe omejena pooblastila za zastopanje družbe, tako da mora pridobiti predhodno pisno soglasje skupščine družbe za sklepanje naslednjih pravnih poslov: nakup nepremičnin, prodaja nepremičnin, zastava
ali druge obremenitve nepremičnin; najemanje kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM; dajanje posojil
drugim fizičnim in/ali pravnim osebam ter
odobravanje komercialnih blagovnih kreditov, katerih vrednost presega tolarsko protivrednost 100.000 DEM; najemanje ali dajanje garancij, poroštev, hipotek ali drugih
oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost 50.000 DEM; prodaja, dajanje
ali prevzem stvari v zakup, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 100.000 DEM; investicije, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 30.000 DEM; ustanavljanje
družb hčera, podružnic ali poslovnih enot
družbe; nakup deleža/delnic drugih družb;
prodaja deležev/delnic katerekoli družbe.
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1997: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-114271
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01027 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa GUMARNA, podjetje za
proizvodno gumijastih izdelkov, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Milenkova
9,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/08535/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskla-
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ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5773008
Osnovni kapital: 57,100.000 SIT
Ustanovitelj: ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, vstopil
17. 6. 1993, vložil: 57,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-115797
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01881 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa VANDA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5694086
Firma: VANDA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: VANDA, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kokalj Jernej, razrešen 14. 11. 1997; stečaj-
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na upraviteljica Lesjak Irena, Maribor, Ulica
heroja Vojka 39, imenovana 14. 11. 1997.
Dne 26. 11. 1997 se na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru, St 30/97 z dne 14. 11. 1997 vpiše
zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega postopka.
Rg-110904
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00883 z dne 31. 7. 1997
pod vložno št. 1/10211/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1199137
Firma: LEGURE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LEGURE, d.,o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Tovarniška 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DEJ 4, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 58, vstop
11. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnc Bojan, Postojna, Vojkova ulica 12, imenovan 11. 6. 1997, ki ima v skladu z 22. členom akta o ustanovitvi družbe
omejena pooblastila za zastopanje družbe,
tako da mora pridobiti predhodno pisno soglasje skupščine družbe za sklepanje naslednjih pravnih poslov: nakup nepremičnin, prodaja nepremičnin, zastava ali druge
obremenitve nepremičnin; najemanje kreditov ali posojil, katerih vrednost glavnice presega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; dajanje posojil drugim fizičnim in/ali pravnim osebam ter odobravanje
komercialnih blagovnih kreditov, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM; najemanje ali dajanje garancij, poroštev, hipotek ali drugih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
50.000 DEM; prodaja, dajanje ali prevzem
stvari v zakup, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM; investicije, ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske protivrednosti
30.000 DEM; ustanavljanje družb hčera,
podružnic ali poslovnih enot družbe; nakup
deleža/delnic drugih družb; prodaja deležev/delnic katerekoli družbe.
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1997: 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-114271
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01027 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa GUMARNA, podjetje za
proizvodno gumijastih izdelkov, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Milenkova
9,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/08535/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5773008
Osnovni kapital: 57,100.000 SIT
Ustanovitelj: ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, vstopil
17. 6. 1993, vložil: 57,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-115797
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/01881 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa VANDA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5694086
Firma: VANDA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: VANDA, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kokalj Jernej, razrešen 14. 11. 1997; stečajna upraviteljica Lesjak Irena, Maribor, Ulica
heroja Vojka 39, imenovana 14. 11. 1997.

Dne 26. 11. 1997 se na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru, St 30/97 z dne 14. 11. 1997 vpiše
zaznamba sklepa o uvedbi stečajnega postopka.

MURSKA SOBOTA
Rg-206799
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s sklepom Srg št. 95/00217 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa LINDAU, obrtna zadruga Lendava, z.o.o., LINDAU, Kisipari szovetkezet,
k.f.sz. sedež: Partizanska 9, 9220 Lendava, pod vložno št. 2/00012/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:
Matična št.: 524996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Paller Dezider, razrešen 1. 4. 1995; zastopnik Podgorelec Ladisalv, Lendava, Dolga
vas 5A, razrešen 1. 4. 1995 in ponovno imenovan za zastopnika, ki zastopa zadrugo kot
predsednik zadruge, brez omejitev.
Dejavnost, vpsiana dne 27. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in tukaterska
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računovodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, zadruga ne opravlja revizijske dejavnosti in pod šifro 51.18 Posredništvo, specializirano za prodjo določenih izdelkov zadruga ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-209662
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00391 z dne 15. 9.
1998 pri subjektu vpisa BAREX, export-im-
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port Murska Sobota, d.o.o., sedež: Cankarjeva 39, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in poslovodje (direktorja) s temile podatki:
Matična št.: 5496047
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Barač Boris, razrešen 9. 12. 1996;
družbenica Barač Blanka, Murska Sobota,
Cankarjeva 39, razrešena 9. 12. 1996 in
imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 15. 9. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-210968
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01231 z dne 10. 9.
1998 pri subjektu vpisa MURAKEM, podjetje za promet blaga in uslug Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Grajska 1, 9000
Murska
Sobota,
pod
vložno
št. 1/01298/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala ter spremembo naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5582580
Osnovni kapital: 1,718.959,20 SIT
Ustanovitelja: Kemikalija Velekem,
unutrašnja i vanjska trgovina, d.o.o., Zagreb,
Koturaška 51, vstop 27. 2. 1992, vložek
210.059,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pikulič Dušan, Murska Sobota, Lendavska 23A, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,508.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Pikulić Dušan, razrešen 29. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-210972
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00396 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa ARAVTO, trgovina, transport, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, d.d., sedež: Ljutomerska
29, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 25. 8.
1998 dejavnosti in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5501199
Člani nadzornega sveta: Kerec Zorica in
Kurbus Branko, izstopila 25. 8. 1998 ter
Vela Ivan in Husar Andrej, vstopila 25. 8.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3514 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.; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.,družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-212809
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00322 z dne 26. 11.
1998 pri subjektu vpisa LEND, Podjetje za
posredovanje, projektiranje in proizvodnja raziskave in razvoj, kadrovske dejavnosti in zaposlovanje, organizacijio finančni inženiring ter trgovino Lendava,
d.o.o., sedež: Mohorjeva 2, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/00781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5445477
Firma: LEND, podjetje za posredovanje, projektiranje in proizvodnjo, raziskave, inženiring, trgovino ter turizem Lendava, d.o.o.
Skrajšana firma: LEND Lendava, d.o.o.
Sedež: 9220 Lendava, Ulica heroja
Mohorja št. 2
Ustanovitelja: Projekt Maribor, Inženiring, Maribor, izstop 19. 9. 996; Lend Lendava, d.o.o., Lendava, Ulica heroja Mohorja št. 2, vstop 19. 9. 1996, vložek 740.880
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
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ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2212 Izdajanje časopisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
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izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5150 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85311 Dejavnost domov
za starejše; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti; 9001 Zbiranje in odvoz odpadkov;

9004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9005 Druge storitve javne higiene;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje družba opravlja samo računovodske in knjigovodske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro 4843 Druge
poslovne dejvavnosti, d.n. ne opravlja pobiranja različnih taks; pri dejavnosti pod šifro
85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij,
družba opravlja samo dobrodelne dejavnosti, kot so ustanavljanje skladov in druge
dejavnosti, ki so namenjene socialnemu delu; pri dejavnosti pod šifro 85324 Druge
socialne dejavnosti pa opravlja samo dejavnost obiskovanja bolnih in ostarelih ter dnevno varstvo prizadetih odraslih.
Rg-210974
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00400 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE
MORAVSKE TOPLICE, d.d., Kranjčeva
12, 9226 Moravske Toplice, pod vložno št. 1/00447/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z
dne 26. 8. 1998 in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5213622
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15812 Dejavnost
slaščičarn, 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštlacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov.
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Pri dejavnosti pod šifro 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja samo posle menjalnic.

Pri dejavnosti pod šifro 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212817
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00481 z dne 10. 11.
1998 pod št. vložka 1/02377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne družbe s temile podatki:
Matična št.: 1331469
Firma: BORKO-RRKD, radijska dejavnost, k.d.
Skrajšana firma: BORKO-RRKD, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Partizanska 39
Komplementar: Borko Branko, Gornja
Radgona, vstop 26. 10. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Družba ima enega komanditista.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Borko Branko, imenovan 26. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-212822
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s sklepom Srg št. 98/00364 z dne 16. 10. 1998
pri subjektu vpisa NOTIK družba za storitve,
trgovino, zastopanje in finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Lešče 28/A, 9226 Moravske Toplice, pod vložno št. 1/02366/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 1317032
Sedež: 9226 Moravske Toplice,
Lešče 26.

Rg-212821
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00295 z dne 26. 10.
1998 pod št. vložka 1/02373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 1317059
Firma: NOACK & CO. GESELLSCHAFT
M.B.H. PODRUŽNICA ČERNELAVCI
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černelavci, Slovenska 13
Ustanovitelj: Noack & Co. Gesselschaft
M.B.H., 1130 Dunaj, Avstrija, Auhofstrasse
190, vstop 18. 5. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Škrilec Bojan, Murska Sobota, Slovenska 13, Černelavci, imenovan 18. 5.
1998, kot poslovodja zastopa podružnico z
naslednjo omejitvijo: za sklepanje poslov, ki
presegajo (vrednost) znesek 30.000 ATS,
je potrebno sogalsje poslovodij firme Noack
& Co. d.o.o., Dunaj, s sedežem Dunaj,
Auhofstrasse 190, Avstrija.
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodjalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-212822a
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00450 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa NOTIK družba za
storitve, trgovino, zastopanje in finančni
inženiring, d.o.o., sedež: Lešče 28/A,
9226 Moravske Toplice, pod vložno
št. 1/02366/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev sklepa Srg
98/00313 z dne 24. 7. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 1317032
Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti.
Rg-212823
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00152 z dne 16. 10.
1998 pri subjektu vpisa KAPLICA, Namakalna zadruga z.o.o., sedež: Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, pod vložno
št. 1/02332/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov zadruge s
temile podatki:
Matična št.: 1226673
Ustanovitelji: Drvarič Franc, Bogojina,
Ivanci 4, vstop 21. 1. 1998, vložek 9.455
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Puhan Dušan, Bogojina, Ivanci 37,
vstop 21. 1. 1998, vložek 9.445 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine;
Klar Branko, Bogojina, Ivanci 14, vstop
21. 1. 1998, vložek 9.445 SIT, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Rg-212824
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00057 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa ČISTA NARAVA,
javno komunalno podjetje, d.o.o., sedež:
Tešanovci 32/B, 9226 Moravske Toplice, pod vložno št. 1/02295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 1197380
Člani nadzornega sveta: Podlesek Janez, vstop 23. 1. 1998.
Rg-212828
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00398 z dne 25. 11.
1998
pri
subjektu
vpisa
KDS,
DIMNIKARSKE STORITVE Ljutomer,
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d.o.o., sedež: Razlagova 13b, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 1/00818/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, osnovnega kapitala,
družbenikov in njihovih deležev ter dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5452031
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dimnikar, p.o., Dimnikarsko
podjetje, Bletinci, izstop 28. 7. 1998; Kavčič Alojz, Ljutomer, Spodnji Kamenščak 9,
vstop 7. 1. 1991, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5225 Trgovna na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijskih dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-212837
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00024 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI
BIRO - INŽENIRING, d.o.o., sedež: Štefana Kovača ulica 28, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/00107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5066174
Ustanovitelja: Slovenska razvojna družba, d.d., Atena Ena, d.d., drugi poslovni
delež, Ljubljana, Slovenska 56, vstop
19. 12. 1997, vložek 1,210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-212841
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00368 z dne 20. 11.
1998 pri subjektu vpisa MEDIAL, dimnikarske storitve Lendava, d.o.o., sedež:
Kranjčeva 23, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/00786/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta in dejavnosti
družbe s temile podatki:
Matična št.: 542023
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Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1998:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-212844
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00321 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa MEDIAL, dimnikarske storitve Lendava, d.o.o., sedež:
Kranjčeva 23, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/00786/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, osnovnega kapitala, družbenikov
in njihovih deležev ter dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5452023
Sedež: 9220 Lendava, Kranjčeva 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dimnikar, Beltinci, d.o.o.,
izstop 13. 7. 1998; Magdič Franc, Črenšovci, Trnje 106, vstop 15. 1. 1991, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1998:
7470 Čiščenje stavb.
Rg-212853
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00482 z dne 13. 11.
1998 pri subjektu vpisa FORMA, Podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, Police, d.o.o., sedež: Police 30, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/01115/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5547920
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Police 30
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
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na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi 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.; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 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);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-212862
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00308 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa ČIŠČENJE DK
NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci, d.o.o., Martjanci 43/B, 9221 Martjanci, pod vložno št. 1/00801/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pogodbe o ustanovitvi, osnovnega kapitala,
družbenikov in njihovih deležev ter spremembo dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5451990
Sedež: 9221 Martjanci, Martjanci
43/B
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dimnikar, Beltinci, d.o.o.,
izstop 30. 6. 1998; Horvat Avgust, Martjanci, Martjanci 438, vstop 15. 1. 1991, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

NOVA GORICA
Rg-205572
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00328 z dne 22. 5. 1998
pri subjektu vpisa Mesna industrija Primorske, d.d., sedež: Panovška 1, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5007518
Osnovni kapital: 1.478,742.000 SIT.
Rg-208703
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00553 z dne 27. 8. 1998
pri subjektu vpisa LESIMPEX, Proizvodnja
žaganega lesa in končnih lesenih izdelkov, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vinka
Vodopivca 22, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, vstop družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5289572
Firma: LESIMPEX, Proizvodnja žaganega lesa in končnih lesenih izdelkov,
d.o.o.
Skrajšana firma: LESIMPEX, d.o.o.
Ustanovitelja: Rudež Silvan, Nova Gorica, Med ogradami 18, vstopil 12. 9. 1989
in Mladovan Miran, Nova Gorica, Vinka Vodopivca 22, vstopil 28. 7. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mladovan Miran, imenovan 28. 7.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev in
Rudež Silvan, razrešen 28. 7. 1998 kot direktor in imenovan za zastopnika, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;

1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 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; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 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.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
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vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-210020
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00435 z dne 29. 9. 1998
pod vložno št. 1/03851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča v Kranju, spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5550319
Firma: GRČA, Trgovina in prevozi,
d.o.o., Gorenji Vrsnik
Skrajšana firma: GRČA, d.o.o., Gorenji
Vrsnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Gorenji
Vrsnik 2D
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Oskar, Spodnja Idrija, Gorenji Vrsnik 2D, vstopil 16. 12. 1991,
vložil 1,548.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petrič Oskar, imenovan 16. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št.
reg. vložka 1/2805 s firmo: GRČA, trgovina in prevozi, d.o.o., Žiri, sedež Jezerska
50, Žiri.
Rg-211228
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00719 z dne 8. 10. 1998
pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ TOLMIN,
cestnoprometno podjetje, d.o.o., Tolmin, sedež: Poljubinj 89f, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/02558/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5637384
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Taljat Radovan, Most na Soči 95, razrešen
28. 8. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-211235
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00743 z dne 12. 10. 1998
pri subjektu vpisa ALVES, Marketing in
svetovanje, d.o.o., Idrija, sedež: Rožna
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22,
5280
Idrija,
pod
vložno
št. 1/03493/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, vstop in
izstop družbenika, spremembo dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5898072
Firma: 5280 Idrija, Kosovelova 31
Ustanovitelj: Paglavec Aleksander, izstopil 6. 6. 1997; Jurjavčič Miran, Idrija, Kosovelova 8, vstopil 6. 6. 1997, vložil
1,555.322 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Paglavec Aleksander, razrešen
24. 6. 1997; direktor Jurjavčič Miran, imenovan 24. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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.
Rg-211251
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00551 z dne 20. 10. 1998
pri subjektu vpisa PREVOZ, Cestnoprometno podjetje, d.d., Tolmin, sedež: Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5499895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Taljat Radovan, Most na Soči 95,
razrešen 30. 6. 1998 in ponovno imenovan
1. 7. 1998.
Rg-212340
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00439 z dne 2. 11. 1998
pri subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški avtotransport, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidaršičeva 15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5496152
Ustanovitelja: Božič Ivan, izstopil 17. 6.
1998; Makorič Valter, Miren, Orehovlje 31,
vstopil 17. 6. 1998, in Gomizelj Andrej,
Šempeter pri Gorici, Ulica bratov Nemec 3,
vstopil 17. 6. 1998, vložila po 59.831,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-212350
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00806 z dne 4. 11. 1998
pri subjektu vpisa COM TRADE, Trgovina
s tehničnim blagom, d.o.o., sedež: Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pod vložno št. 1/03833/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika,
spremembo poslovnega deleža in razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1306545
Ustanovitelj: Baša Mitja, izstopil 4. 11.
1998, Kacman Cvetko, Nova Gorica, Gradnikove brigade 41, vstopil 21. 5. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-212341
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00758 z dne 2. 11. 1998
pri subjektu vpisa HOLDING HIDRIA, d.d.,
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Spodnja Idrija, sedež: Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/00242/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5313546
Firma: HOLDING HIDRIA, d.o.o., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Spodnja Idrija
Skrajšana firma: HOLDING HIDRIA,
d.o.o., Spodnja Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: H & R, d.d., Družba za
upravljanje z naložbami, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 23, vložil 848,960.000 SIT;
Rotomatika, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja
23, vložila 113,360.000 SIT; AKTIVA AVANT
I, Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 156, vložila 56,660.000
SIT, VIPA INVEST NANOS, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, vložila 113,340.000 SIT; Bončina
Igor, Spodnja Idrija, Na griču 4, vložil 80.000
SIT; Jevšnik Andrej, Spodnja Idrija, Idrijske
Krnice 44, vložil 80.000 SIT; Klemenčič Lidija, Spodnja Idrija, Gornja Kanomlja 44, vložila 80.000 SIT; Leban Hilarij, Cerkno, Lazec 15, vložil 40.000 SIT; Likar Jolanda,
Spodnja Idrija, Šolska ulica 7, vložila 80.000
SIT; Nemar Emil, Idrija, Godovič 30, vložil
40.000 SIT; Nemar Majk, Idrija, Godovič 30,
vložil 60.000 SIT; Poljanšek Marija, Spodnja
Idrija, Mokraška vas 38, vložila 60.000 SIT;
Špik Slavica, Cerkno, Gorenji Novaki 24, vložila 40.000 SIT; Vehar Erna, Cerkno, Otalež
10, vložila 280.000 SIT; Žgavec Andrej, Idrija, Godovič 84, vložil 80.000 SIT, in Žigon
Irma, Idrija, Godovič 30, vložila 200.000 SIT
– vstopili 28. 8. 1998; odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Slovenski odškodninski sklad; udeleženci iz naslova interne
razdelitve delnic in udeleženci iz naslova notranjega odkupa delnic, izstopili 28. 8. 1998.
Rg-212375
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00837 z dne 24. 11. 1998
pri subjektu vpisa S & H, proizvodno mon-

tažno podjetje, d.o.o., sedež: Kozana
89a, 5212 Dobrovo, pod vložno
št. 1/00642/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek redne likvidacije, spremembo firme, skrajšane firme in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5322936
Firma: S & H, proizvodno montažno
podjetje, d.o.o., v likvidaciji
Skrajšana firma: S & H, d.o.o., v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Debenjak Iztok, Dobrovo, Kozana 89 A, razrešen 13. 11. 1998 kot direktor in imenovan
za likvidatorja; prokurist Da Ross Franco,
razrešen 13. 11. 1998.
Sklep družbenikov z dne 13. 11. 1998
o začetku redne likvidacije.
Rg-212381
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00768 z dne 25. 11. 1998
pri subjektu vpisa GORICA, Splošno gradbeno podjetje, d.d., sedež: Erjavčeva 19,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5076447
Sprememba statuta z dne 15. 10. 1998.
Rg-212386
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00725 z dne 27. 11. 1998
pri subjektu vpisa H & R, d.d., Družba za
upravljanje z naložbami, Spodnja Idrija,
sedež: Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/03627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5949351
Osnovni kapital: 882,934.000 SIT.
Rg-212390
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 98/00673 z dne 30. 11. 1998
pri subjektu vpisa GOSTOL – TOLMINSKE
STROJNE TOVARNE, Proizvodnja strojev in naprav za površinsko obdelavo in
zaščito kovin in ostalih materialov,
d.o.o., Tolmin, sedež: Čiginj 63, 5220
Tolmin, pod vložno št. 1/02542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika, spremembo poslovnega deleža in
pravilen vpis osnovnega vložka pri ustanoviteljih s temile podatki:
Matična št.: 5627516
Ustanovitelji: Leban Rajko, Most na Soči, Modrej 27, vložil 2,144.211,10 SIT,
Šonc Ciril, Nova Gorica, Bratov Hvalič 96,
vložil 1,132.356,90 SIT; Uršič Mitja, Tolmin, Kozaršče 14 B, vložil 1,174.256,50
SIT; Manfreda Danilo, Most na Soči, Modrej 39 B, vložil 1,105.433,20 SIT; Obid
Miloš, Tolmin, Na hribih 11, vložil
1,105.308,60 SIT; Murovec Drago, Most
na Soči, Modrej 35 D, vložil 762.865,80
SIT; Šavli Danijel, Tolmin, Čiginj 9, vložil
926.756,10 SIT, in Hvala Marijan, Most na
Soči, Podmelec 1/B, vložil 1,452.939,50
SIT – vstopili 3. 12. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo; Pršič Dušan, izstopil 17. 6.
1998, ter Leban Rajko in Šonc Ciril, izstopila 30. 11. 1998.
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Rg-300161
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00495 z dne 23. 12.
1998
pri
subjektu
vpisa
SMC
INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA, d.o.o.,
elementi za avtomatizacijo, sedež: Grajski trg 15, 8360 Žužemberk, pod vložno
št. 1/03960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1122541
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelj: SMC Pneumatik Gesellschaft m.b.h., Korneuvurg, Avstrija, Girakstrasse 8, vstopil 22. 1. 1997, vložil
25,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Strasser Andreas, razrešen 19. 11.
1998; prokurist Schneider Norbert, Dunaj,
Avstrija, Keinmayergasse 48/4, imenovan
19. 11. 1998.
Rg-300162
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00498 z dne 23. 12.
1998 pod št. vložka 1/04068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1357336
Firma: DNŠ - ZALOŽBA GOGA, mladinsko založništvo
Skrajšana firma: ZALOŽBA GOGA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov
trg 8
Ustanovitelj: Društvo novomeških študentov, Novo mesto, Prešernov trg 8, vstopilo 5. 12. 1998, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Macedoni Gregor, Novo mesto, Prisojna pot 10, imenovan 5. 12. 1998, kot
v.d. direktorja zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-

ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Akt o ustanovitvi zavoda z dne 5. 12.
1998.
Rg-300163
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00499 z dne 23. 12.
1998 pod št. vložka 1/04069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1357395
Firma: MLADINSKI KLUB NOVO
MESTO, interesne dejavnosti mladih
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8000 Novo mesto, Prešernov
trg 8
Ustanovitelj: Društvo novomeških študentov, Novo mesto, Prešernov trg 8, vstopilo 5. 12. 1998, odgovornost: odgovarja
do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zajc Marko, Novo mesto, Košenice
83, imenovan 5. 12. 1998, kot v. d. direktorja zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
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 drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Akt o ustanovitvi zavoda z dne 5. 12.
1998.
Rg-300166
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00460 z dne 23. 12.
1998 pri subjektu vpisa STATUS, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika, d.o.o., sedež: Naselje Borisa Kidriča 6/I, 8330 Metlika, pod vložno
št. 1/03761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenice zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5900557
Ustanoviteljici: Repac Petra, Oberbrechen, Nemčija, Herrenberge 20, vstopila
9. 5. 1997 in Čulig Dragica, Metlika, Marentičeva ulica 6, vstopila 20. 11. 1998 vložili po 42,705.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hađur Marijan, razrešen 20. 11.
1998; direktor Čulig Branko, Metlika, Marentičeva ulica 6, imenovan 20. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-300167
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00485 z dne 22. 12.
1998 pri subjektu vpisa ROŽMAN & M, telekomunikacije, Vinica, d.n.o., sedež: Vinica 20, 8344 Vinica, pod vložno
št. 1/03845/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika in družbene pogodbe ter preoblikovanje iz d.n.o., v d.o.o., s temile podatki:
Matična št.: 5933935
Firma: ROŽMAN - TELEKOMUNIKACIJE, Trgovina in storitve, d.o.o., Vinica
Skrajšana firma: ROŽMAN - TELEKOMUNIKACIJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Tomec Mirjana, izstopila
7. 12. 1998; Rožman Branko, Vinica 20,
izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o. 7. 12.
1998, vložek 2,102.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tomec Mirjana, razrešena 7. 12. 1998; direktor Rožman Branko, razrešen in ponovno
imenovan 7. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Rožman Mirjana, Vinica 20, imenovana 7. 12. 1998, namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 12. 1998.
Rg-300172
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00479 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa OBRTNA
ZADRUGA HRAST, z.o.o., Novo mesto,
sedež: Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 2/00006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članice
zadruge zaradi izključitve s temile podatki:
Matična št.: 5062322
Ustanoviteljica: Tomažin Samka je izstopila 9. 4. 1998.
Rg-300174
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00482 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa GABIT, lesni inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Jurka vas b. š. 8351 Straža, pod
vložno št. 1/03728/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5877997
Firma: EVOSTIL, lesni inženiring, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EVOSTIL, d.o.o.
Sedež: 8351 Straža, Jurka vas 38
Rg-300176
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00515 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa ANVET, poslovne
storitve, trgovina, kooperacija, d.o.o.,
Metlika, sedež: Prečna pot 2, 8330 Metlika, pod vložno št. 1/02171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5582423
Ustanoviteljica: Grabrijan Anica, izstopila 26. 5. 1995; Kostelec Vera, Metlika, Ulica 1. maja 3, vstopila 14. 2. 1992, vložila
1,619.248,57 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Grabrijan Anici, ki je bila razrešena 26. 5. 1995.
Rg-300184
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00522 z dne 5. 1.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola
Grm, sedež: Trdinova 7, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/02502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5086850
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Špilar Marijan, razrešen 31. 12.
1998; ravnateljica Simčič Sonja, Novo mesto, Trdinova 11a, imenovana 1. 1. 1999,
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zastopa šolo brez omejitev, razen v primeru
odtujitve nepremičnega premoženja, ko mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Rg-300191
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00520 z dne 7. 1.
1999 pod št. vložka 1/04071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358766
Firma: RE-MI SAJE IN OSTALI, gostinstvo, avtousluge, trgovina in zastopstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: RE-MI SAJE IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Lokve
št. 11/a
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Saje Renata in Saje Miro,
oba iz Črnomlja, Lokve 11/a, vstopila
24. 12. 1998, vložila po 100.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Saje Renata in Saje Miro, imenovana 24. 12. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; v nespecializiranih prodajalnah; 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
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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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pod šifro G/51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K/74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 24. 12. 1998.

SLOVENJ GRADEC
Rg-205129
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00492 z dne 4. 6.
1998 pri subjektu vpisa MENTIS, računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Meža 24,
2370
Dravograd,
pod
vložno
št. 1/00956/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, dejavnosti in družbene pogodbe z dne 11. 11.
1997 ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5289840
Firma: MENTIS, računalniški inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2370 Dravograd, Meža 127
Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja

opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
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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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 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; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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 napra-
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vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.”, družba opravlja vse, razen “z orožjem
in strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.12
“Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “revizijske dejavnosti”;
pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško
in poslovno svetovanje”, družba opravlja
vse, razen “arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-206140
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00054 z dne 14. 5.
1998 pod št. vložka 1/09583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1271261
Firma:
TONE
&
KORMANŠEKWINKLLER, obdelava kovin, d.n.o.
Skrajšana firma: TONE & KORMANŠEK-WINKLLER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Vrhe 73
Ustanovitelja: Tone Peter, Slovenj Gradec, Vrhe 73, vstop 29. 1. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kormanšek Rajko, Ravne na Koroškem, Čečovje 52, vstop 29. 1. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Tone Peter, imenovan 29. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Kormanšek Rajko, imenovan 29. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
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rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strelivom”.
Rg-211277
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00435 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa NIEROS METAL,
tovarna opreme, d.o.o., Slovenj Gradec,
Gmajna 55, sedež: Gmajna 55, 2380
Slovenj
Gradec,
pod
vložno
št. 1/03944/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št. 5487498
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Camlek Aleksander, Slovenj Gradec,
Stari trg 74, imenovan 6. 6. 1997; direktorica Geratič Savinka, Slovenj Gradec,
Maistrova 2, imenovana 27. 3. 1991, zastopa družbo z omejitvijo: pri nakupu, odtujitvi in obremenitvi nepremičnin, investicijah preko 50.000 DEM, najemnih in zakupnih pogodbah v skupni vrednosti preko
50.000 DEM letno k temu štejejo tudi leasing pogodbe, dajanje garancij in poroštva
v dobro tretjim osebam, mora imeti pooblastilo skupščine.
Rg-211278
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00216 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa KOMPAS HOTELI
SLOVENJ GRADEC, d.d., sedež: Glavni
trg 43, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01924/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št. 5001285
Člani nadzornega sveta: Kos Uroš, izstop 6. 5. 1998; Raško Lojze, vstop 6. 5.
1998 ter Sekolovnik Vida in Kuserbanj Gina, vstopili 27. 3. 1996.
Rg-211279
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/000277 z dne 28. 10.

1998 pod št. vložka 1/09602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe – družbe pooblaščenke s temile podatki:
Matična št. 1317547
Firma: D.P.R., družba pooblaščenka
Ravne, d.d.
Skrajšana firma: D. P.R., d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Koroška 14
Osnovni kapital: 8,700.000 SIT
Ustanovitelj: po priloženem seznamu od
zap. št. 1 do zap. št. 23, vstopili 24. 6.
1998, vložili 8,700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Praper Marija, Mežica, Celovška
17, imenovana 24. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Dežman Janko,
Klančnik Janez, Kolar Jože, Zorman Ivan,
Gačnik Ivan, Švajger Milan, Prikeržnik Peter, Kremljak Zvonko in Ravlan Darko, vsi
vstopili 24. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “revizijske dejavnosti”;
pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-211281
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00438 z dne 26. 10.
1998
pri
subjektu
vpisa
LESNA-PRODAJALNA PAMEČE, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., sedež: Pameče 150,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/04574/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe z dne 4. 11. 1997 ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 5545145
Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2523 Proizvodnja izdelkov
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iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 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.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
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slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse,
razen “posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
74.12 “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”,
družba opravlja vse, razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.14
“Podjetniško in poslovno svetovanje”,
družba opravlja vse, razen “arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci”.
Rg-211845
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00499 z dne 6. 11.
1998 pod št. vložka 1/09603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1253280
Firma: EKOPUR, proizvodnja, storitve,
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o.
Skrajšana firma: EKOPUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod
gradom 1
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: JOHNSON CONTROLSNTU, d.o.o., Slovenj Gradec, Pod gradom
1, vstop 27. 10. 1997, vložek 1,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Švab Andrej, Slovenj Gradec, Tomšičeva 30, imenovan 27. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja je-
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klenih 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.; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode; 40302 Distribucija pare in tople vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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;
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; 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
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jem; 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.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-212254
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00393 z dne 27. 11.
1998 pri subjektu vpisa GOLOB, podjetje
za trgovino, raziskovanje, projektiranje
in svetovanje, d.o.o., sedež: Cesta 4.
julija 8, 2366 Muta, pod vložno
št. 1/04254/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova,
osnovnega kapitala, družbenikov, prebivališča družbenikov in zastopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5511194
Firma: GOLOB, podjetje za veterino,
medicino in trgovino, d.o.o.
Sedež: 2366 Muta, Glavni trg 7
Osnovni kapital: 2,105.160,64 SIT
Ustanovitelja: Golob Zlatko, Radlje ob
Dravi, Zgornji Kozji vrh 6, vstop
20. 6. 1991, vložek 1,805.160,64 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Verdnik-Golob
Branka, Radlje ob Dravi, Zgornji Kozji vrh 6,
vstop 7. 10. 1998, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golob Zlatko, imenovan 20. 6. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulatna dejavnost; 8520 Veterinarstvo; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.
Vpiše se sklep družbenika z dne 7. 10.
1998, da se osnovni kapital z vplačilom
denarnega vložka poveča za 300.000 SIT,
na 2,105.160,64 SIT.
Vpiše se družbena pogodba z dne 7. 10.
1998, ki v celoti nadomesti akt o ustanovitvi
družbe z dne 25. 5. 1994.
Uskladitev z odlokom o uskladitvi tolarskih zneskov v gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
vpisana v sodni register s sklepom Srg
98/00393, dne 27. 11. 1998.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse,
razen “posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”, družba opravlja vse, razen “arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Rg-212255
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00224 z dne 26. 11.
1998 pri subjektu vpisa I.M.I., podjetje za
inženiring, d.o.o., sedež: Mariborska cesta 11, 2370 Dravograd, pod vložno
št. 1/05890/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, osnovnega kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti, tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5679281
Sedež: 2370 Dravograd, Mariborska
cesta 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kac Ferdo, Dravograd,
Mariborska cesta 31, vstop 4. 4. 1992,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lušenc Franc, Slovenj Gradec,
Tomšičeva 64, vstop 4. 4. 1992, vložek

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kac Ferdo, imenovan 4. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Lušenc Franc, razrešen kot družbenik in imenovan za direktorja 6. 5. 1998, ki zastopa
družbo samostojno in brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-212256
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00441 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa SONČEK, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Šentjanž
131, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod
vložno št. 1/02238/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi z dne 14. 7. 1997 ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5371805
Osnovni kapital: 5,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skarlovnik Alojz, Šentjanž
pri Dravogradu, Otiški vrh 71/a, vstop
16. 4. 1990, vložek 5,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-

spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se sklep družbenika z dne 14. 7.
1997, da se osnovni kapital z vložkom poveča za 4,000.000 SIT, na 5,500.000 SIT.
Rg-212257
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00008 z dne 17. 11.
1998 pri subjektu vpisa Slovenske železarne – Armature Muta, Ravne, podjetje za proizvodnjo armatur, d.o.o., sedež: Koroška cesta 55, 2366 Muta, pod
vložno št. 1/03413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo – razširitev dejavnosti in spremembo akta ustanovitvi z dne 2. 12. 1997 s temile podatki:
Matična št. 5439256
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, izbrisana dne 17. 11. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-212259
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 97/00423 z dne 16. 11.
1998 pri subjektu vpisa TERTINEK, marketing, trgovina, inženiring, d.o.o., sedež: Podlipje 83, 2366 Muta, pod vložno
št. 1/07826/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti
in akta o ustanovitvi z dne 12. 10. 1998 ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5753597
Sedež: 2366 Muta, Sv. Primož nad
Muto 83
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske

Št.

11 / 19. 2. 1999 / Stran 961

dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”, družba opravlja vse,
razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti
pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno
svetovanje”, družba opravlja vse, razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci”.
Rg-212943
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00460 z dne 10. 12.
1998 pod št. vložka 1/09577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1300768
Firma: RETKO, proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RETKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Dobja vas 206
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Retko Robert, Ravne na
Koroškem, Kotlje 198, vstop 5. 6. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Retko Peter, Prevalje, Pod gonjami 70, vstop 5. 6. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Retko Robert, imenovan 5. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Retko Peter, imenovan 5. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 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; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
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tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.”, družba opravlja vse, razen “z orožjem in strelivom”.
Rg-212944
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00446 z dne 11. 12.
1998 pod št. vložka 1/09610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1338269
Firma: BIJOL, zastopanje, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: BIJOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2367 Vuzenica, Spodnji
trg 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bijol Janez, Vuzenica,
Spodnji trg 13, vstop 11. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bijol Janez, imenovan 11. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
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opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.
Rg-300148
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00332 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa TRGOSIN, podjetje za ustanavljanje, upravljanje in financiranje, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/05643/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5613965
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dežman Janko, razrešen 31. 7.
1997; direktor Golnar Dušan, Prevalje,
Spodnji kraj 14, imenovan 1. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-300150
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00029 z dne 6. 1.
1999 pri subjektu vpisa KTO, storitveno,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Na Fari 33, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/03519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5514401
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” so izvzete “revizijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro
74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”
pa sta izvzeta “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 19. 1. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 6514/98
Rg-18
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog objavlja sklep:
HA-KA, Ljubljana, d.o.o., Ul. bratov
Babnik 57, reg. št. vl. 1/8944/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 11. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Badovinac Tanja, Ul.
bratov Babnik 57, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na družbenico.
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 19. 1. 1999
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02801-2/99
Ob-1057
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 3. 2. 1999
pod zap. št. 195/99, z nazivom: pravila sindikata JP Energetika Celje,
ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat JP Energetika
Celje in sedežem: Škapinova ulica 1/a,
3000 Celje.
Matična številka: 1185870.
Št. 02801-1/99
Ob-1058
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 29. 1.
1999 pod zap. št. 194/99, z nazivom: pravila organizacije sindikata Geodetske uprave RS – izpostava Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije, organizacija sindikata GURS – izpostava Celje in sedežem: Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.
Matična številka: 1185900.
Št. 028-1/99
Ob-1059
Pravila sindikata družbe Dinos, d.d.,
Ljubljana, Šlandrova 4, sprejeta na zboru
članov dne 9. 6. 1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata
pod št. 028-1/99 dne 26. 1. 1999.
Št. 028-2/99
Ob-1060
Pravila sindikata Pozavarovalnice Sava, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, sprejeta
na zboru članov dne 14. 12. 1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 028-2/99 dne 26. 1.
1999.
Št. 028-22/93
Ob-1061
Pravila sindikata Osnovne šole Borisa Kidriča, Ljubljana, Matjaževa 4, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 18. 5. 1993
pod št. 56, ki odslej nosijo naziv: pravila
sindikata Osnovne šole Savsko naselje,
Matjaževa 4, Ljubljana, so bila zaradi spremembe naziva osnovne šole dne 8. 10.
1997 spremenjena.
Sprememba je vpisana v evidenco dne
18. 1. 1999.
Čistopis pravil se hrani v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Št. 01400-1/99
Ob-1062
Pravila sindikata z imenom Samostojni
sindikat delavcev avtoceste – SSDAC,
se z dnem 10. 2. 1999 hranijo pri Upravni
enoti Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pravila so vpisana v evidenco statutov pod zap.
št. 17.

Št. 06/02-02400-67/93
Ob-1136
Pravila sindikata z imenom Sindikat podjetja Delikatesa, p.o., Stegne, s sedežem
Stegne 3, Ljubljana, se z dne 16. 12.
1998 izbrišejo iz registra statutov sindikatov.
Pravila so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 60.
Št. 06/02-02400-67/98
Ob-1137
Pravila sindikata delavcev Trgovine
Slovenije – Delikatesa, Ljubljana, s sedežem Stegne 3, Ljubljana, se z dne 16.
12. 1998 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 149, z zaporedno matično številko 1158082.

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 5/98
R-57
Rudolf Pölzl, roj. 28. 12. 1886 v Mariboru, stan. Meljski hrib 36, 38, 41, 74,
75, 76, Maribor, stan. Meljski hrib 36, 38,
41, 74, 75, 76, Maribor, je pogrešan od
maja 1945 (na predlog Brigitte Ingebor
Landsteiner, roj. Pölzl, stan. Avstrija, Peterhauptstrasse 187, Graz, ki jo zastopa
odvetnik Mihael Jenčič, kot pooblaščenec).
Skrbnik je Center za socialno delo Mariboru.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 1999
N 43/98
R-64
Franc Lipovž, roj. 13. 5. 1893 v Batujah, očetu Ludviku in materi Frančiški, neznanega bivališča, in Frančiška Lipovž, roj.
3. 10. 1890 v Batujah, očetu Ludviku in
materi Frančiški, sta pogrešana (na predlog
Rada Lipovža, Batuje 28, ki ga zastopa Rudolf Lipovž, Trubarjeva 9, Nova Gorica, ki ju
zastopa odv. Dušan Žorž iz Ajdovščine).
Skrbnik za poseben primer je Ivan Plahuta iz Batuj 31, Črniče.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 1. 1999

Št.
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Oklici dedičem
D 1/98
R-48
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Petrič Stanislavu, sinu
Frančiška, roj. 31. 10. 1923, državljan RS,
nazadnje stanujočem v Hojčah 1, umrlem
17. 12. 1997 ravno tam.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona, če zapustnik oporoke ne bi napravil, bi prišli tudi potomci pred zapustnikom umrlega zapustnikovega brata Petrič
Alojza, ki je živel in umrl v Ameriki in katerih imena, priimki in naslovi so sodišču
neznani. Zato sodišče poziva te zapustnikove nečake, da se v roku enega let od
objave tega oklica v Uradnem listu RS ter
na sodni deski tukajšnjega sodišča, javijo
sodišču. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče zadevo zaključilo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 31. 12. 1998
D 197/97
R-63
Furlan Adolf, sin Antona, upokojenec,
roj. 24. 11. 1906 – Tomačevica, s stalnim
prebivališčem v Tomačevici št. 8, je dne
29. 6. 1997 umrl. Imel je tri sestre, Marijo
Furlan poročeno Bandelj, Ludviko Furlan
poročeno Forčič in Rozino Furlan, poročeno Milovič ter tri brate Alberta, Albina in
Lada Furlana.
Vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, pozivamo, da se v roku enega leta od objave oklica v Uradnem listu
Republike Slovenije priglasijo sodišču, sicer bo sodišče po preteku tega roka odločilo o zapuščini na podlagi izjave postavljenega skrbnika in podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 1. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 500/96
R-43
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Marka Gogala, Tomšičeva 40,
Kranj, ki jo zastopa odvetnik Damijan Pavlin iz Kranja, proti toženi stranki Živku Čeraniču, neznanega prebivališča, zaradi overitve podpisa, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 84. člena zakona o pravdnem
postopku, s sklepom opr. št. P 500/96 z
dne 22. 1. 1999, toženi stranki Živku Čeraniču postavilo začasnega zastopnika Boruta Bernika-Bogataja, Polje 8, Žiri.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdnem postopku vse dotlej,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči, da je poravil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 1. 1999

Stran

964 / Št. 11 / 19. 2. 1999
Stečajni postopki
in likvidacije

St 56/98
S-86
To sodišče je s sklepom St 56/98 dne
11. 2. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Alkom, podjetje za predelavo
aluminija in kooperacija, d.o.o., Motnik,
Motnik n. h.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 1999 ob 14.45, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1999
St 41/98
S-87
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnico: Smreka, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Gornji Grad, Podsmrečje 20 in njegovi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Tomaž Kos, dipl. ek., Spodnje Gorče
8, Braslovče.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Banka Velenje, d.d., Velenje, Bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Rudarska
3/a, Velenje,
2. M ZKZ Mozirje, Cesta na Lepo njivo
2, Mozirje,
3. Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Celje, Mariborska 1, Celje,
4. Lesna žaga Otiški vrh, d.o.o., Šentjanž 143, Šentjanž pri Dravogradu,
5. predstavnik sveta delavcev oziroma
delavski zaupnik – Jelšnik Janez.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne
10. 2. 1999.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,000.000 SIT na žiro račun tega sodišča, št. 50700-696-250, v
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roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 2. 1999
St 19/97-183
S-88
To sodišče razpisuje III. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Štajerska pivovarna, d.d., Maribor – v stečaju, dne 3. 3. 1999 ob 13. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 1999
St 12/98
S-90
Narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi Planika Kranj, Podjetje za trženje in
proizvodnjo obutve, d.d., Savska loka
21, Kranj, bo dne 9. 3. 1999 ob 10.30, v
sobi 121/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 2. 1999

Izvršbe in zavarovanja
II R 1289/98-9
I-1
Na podlagi sklepa tega sodišča,
II R 1289/98 z dne 24. 11. 1998, je bilo
stanovanje v stanovanjski hiši v Ljubljani,
Rimska ulica 25, vl. št. 138, parc. št. 292,
k. o. Gradišče predmestje I, ki leži na terasi
in obsega kuhinjo 9 m2, sobo 18,10 m2,
sobo 14,84 m2, souporabo WC 0,50 m2 in
drugih prostorov 0,75 m2, v skupni izmeri
43,19 m2, ki je last dolžnika Petrovič Jovana, Rimska ul. 25, Ljubljana, z dnem 4. 12.
1998 zarubljeno v korist upnika Izolacija
Zorman Inženiring, d.o.o., Josipa Ogrinca
2, Kamnik, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998
II R 1246/98-9
I-3
Na podlagi sklepa tega sodišča,
II R 1246/98 z dne 5. 11. 1998 je bila
parc. št. 2287/4, k. o. Stožice, ki je last
dolžnika Gradiant, d.o.o., Pot k Savi 45,
Ljubljana, z dnem 11. 11. 1998 zarubljena
v korist upnika SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998
II R 1290/98-8
I-10
Na podlagi sklepa tega sodišča,
II R 1290/98 z dne 23. 11. 1998 je bilo
enosobno stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Križevniška ul. 2, ki
stoji na parc. št. 195/1, vpisani v vl. št. 56,
k. o. Ljubljana mesto, v skupni izmeri 54,81
m2, ki je last dolžnika Bohinc Franca, Križevniška ul. 2, Ljubljana, z dnem 3. 12.
1998 zarubljeno v korist upnika Izolacija
Zorman Inženiring, d.o.o., Josipa Ogrinca
2, Kamnik, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1998

R 199/98-3
I-17
Na podlagi notarskega zapisa št.
SV 479/98 z dne 21. 10. 1998 ter na podlagi predloga strank z dne 21. 10. 1998 se
opravi v korist upnika Izolacija Zorman,
d.o.o., Ogrinčeva 2/a, Kamnik in v breme
zastavne dolžnice Darinke Žvinkart, Zikova
4, Kamnik, rubež s popisom nepremičnine:
stanovanje v stanovanjskem bloku na naslovu Zikova 4, stoječima na parc. št. 761,
k. o. Kamnik, v skupni izmeri 71,80 m2, v
lasti dolžnice Darinke Žvikart, Zinkova 4,
Kamnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe
opr. št. 347-3/1991 z dne 18. 11. 1991.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 1. 1999
V R 295/98
I-29
To sodišče je s sklepom opr. št.
V R 295/98 z dne 16. 11. 1998 v izvršilni
zadevi upnika Banka Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika Branko Ropič, s.p. SBR, Mariborska 216a, Škofja vas,
zaradi zavarovanja denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po čl. 251 ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 12
v, IV. nadstropju stanovanjske hiše v Celju,
Pod lipami 32, v izmeri 58 m2, ki obsega
kuhinjo 8,84 m2, sobo 18,41 m2, sobo 9,89
m2, sobo 7,11 m2, kopalnico 4,30 m2, hodnik 4,91 m2 in druge prostore 1,06 m2,
katerega lastnik je Romana Ropič, Pod lipami 32, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 11. 1991.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 11. 1998
R 368/98
I-30
Na podlagi sporazuma strank v notarskem zapisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 423/98 z dne 1. 12.
1998 in sklepa naslovnega sodišča opr. št.
R 368/98 z dne 17. 12. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu za nakup nepremičnine št.
12505200009-302/98 z dne 26. 11.
1998, v višini 9,000.000 SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri TOM +5% letno,
pri čemer so rok, način vračila in višina obrokov razvidni iz navedene pogodbe, terjatev
dospe v plačilo v 180 mesečnih obrokih,
pri čemer dospe v plačilo posamezni obrok
mesečno, in sicer vsakega osmega dne v
mesecu za pretekli mesec, prvi obrok dospe v plačilo 31. 1. 1999, zadnji pa 31. 12.
2013; terjatev je izvršljiva dne 31. 12.
2013, oziroma v primeru tridesetdnevne zamude plačila obroka in obresti, zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit, če ne izpolni katerekoli obveznosti po tej pogodbi,
če postane uporabnik insolventen ali če se
mu bistveno poslabša finančni položaj ter bi
vse spremembe bistveni vplivale na položaj
banke kot upnika, skladno s pogodji in načinom, kot je vse podrobno dogovorjeno v
navedeni pogodbi; pogoji dolgoročnega
kredita izhajajo iz navedene pogodbe in se
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lahko spreminjajo iz navedene pogodbe in
se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom k osnovni
pogodbi, opravi rubež nepremičnine in zaznamuje prepoved odtujitve ter obremenitve
zastavljene nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer trisobnega duplex
stanovanja tip 1.2, v poslovno stanovanjskem objektu v Kopru, Ferrarska 17, ki stoji
na parc. št. 1567/23 k. o. Koper, št. 25, v
III. in IV. nadstropju objekta, ki je v načrtu
etažne delitve označeno z E 52 in pikčasto
črto rjave barve, v izmeri 73,45 m2, s kletjo
v kletni etaži objekta z oznako EK 52 ter
pikčasto črto rjave barve v izmeri 0,75 m2,
ter parkirno mesto v kletni etaži objekta, ki
je v načrtu etažne delitve označeno z oznako EP 52 ter trojno pikčasto črto rjave barve in meri 6,08 m2 s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, na katerem objekt stoji, kar vse je zastavitelj pridobil s
prodajno pogodbo št. A1-42/30-98, sklenjeno dne 9. 11. 1998 s Podjetjem za inženiring in poslovanje z nepremičninami DOM
Koper, d.o.o., Cankarjeva 6, Koper, overjeno pri notarju Dravu Ferligoju v Kopru pod
št. OV 6954/98 dne 18. 11. 1998.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 12. 1998
V R 8/99
I-39
To sodišče je s sklepom opr. št.
V R 8/99 z dne 20. 1. 1999, v izvršilni
zadevi upnika Branko Kostevšek, Stogovci
57a, Ptujska gora, zoper dolžnika in zastavitelja Janez Bartolo, Apače 305, Lovrenc
nad Dravskim poljem, zaradi zavarovanja denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
čl. 251 ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer trisobnega stanovanja v Radečah, Pot
na Brod 4, v izmeri 90,50 m2, last Bartole
Janeza, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 1. 1992 do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 1. 1999
II R 3/99
I-40
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV 455/98
z dne 17. 12. 1998 in sklepa tega sodišča
opr. št. II R 3/99, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini, zarubi 1. v lasti zastavnega
dolžnika, stanovanje v Izoli, Dantejeva 43, v
pritličju stanovanjske hiše v izmeri 53,44
m2 in drvarnice v izmeri 11,96 m2, stoječem
na parc. št. 1477, z. k. vložek 294 k. o.
Izola-mesto, pridobljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3. 1998, overjene pri notarki v Kopru, ov. št. 2066/98 z
dne 10. 7. 1998 in 2. v lasti zastavnega
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2,
to je stanovanje v Izoli, Dantejeva 43, v pritličju večstanovanjske hiše v izmeri 48,67
m2, stoječem na parc. št. 1477, vl. št. 294,
k. o. Izola-mesto, pridobljenem na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.

1998, overjene pri notarki v Kopru, ov. št.
3735/98, dne 25. 11. 1998.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 1. 1999
II R 5/99
I-47
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira
Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 31/99 z
dne 12. 1. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II R 5/99, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini, v lasti zastavne dolžnice in
zastavitelja zarubi apartma št. 112, v prvem
nadstropju apartmajsko poslovnega objekta
Apartmaji Punta v Piranu, na parc. št. 397,
349 in 582, vl. št. 1161, k. o. Piran, v neto
površini 63,73 m2, s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki sta jo zastavna dolžnica in zastavitelj
pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe št. AP. 825/94, sklenjene z LIZ Inženiring, p.o., Ljubljana in GIP Stavbenik, d.d.,
Koper, dne 14. 3. 1994, overjene pri takrat
Temeljnem sodišču v Kopru, enoti v Piranu,
ov. št. 807/94, dne 15. 3. 1994.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 1. 1999
R 104/98
I-60
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr. št. SV 1215/98-1 z dne 1.
12. 1998 in sklepa Okrajnega sodišča v
Sežani, opr. št. R 104/98-2 z dne 27. 12.
1998, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Hypo Leasing Koper, d.o.o., Ferrarska ul. št. 30, Koper, do dolžnika Corporating, d.o.o., Partizanska cesta št. 85, Sežana, v višini 5,683.064,67 SIT, ki se vrača
v 24 zaporednih obrokih po 17.555,75 ATS
v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju za ATS po tečajni listi Nove
Ljubljanske banke, d.d., z rokom vračila zadnjega obroka dne 1. 9. 2000, opravi rubež
premičnine, in sicer tovornega vozila z nadgradnjo – kason, znamke M.A.N 8224, št.
šasije WMAL211797G133005, leto izdelave 1998, z reg. označbo KP 22-35S, ki je
last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe
na obroke z ustanovitvijo zastavne pravice
na vozilo št. 0340082, sklenjene dne 1. 12.
1998.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 1. 1999
R 148/98
I-66
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
R 148/98 z dne 28. 12. 1998 in opravljenega rubeža nepremičnin, ki niso vpisane v
zemljiški knjigi, so bile nepremičnine, in sicer:
– poslovni prostor št. 4 v izmeri 20,14
m2, ki se nahaja v objektu “Tržnice v Poljčanah”, zgrajenem na parc. št. 731/2, 732/2,
781/9 in 778/3, k. o. Pekel, ki je last dolžnice Mesarič Bogdane na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 241/97 z dne 18. 6.
1997;
– poslovni prostor – zaprte stojnice št.
1, v izmeri 10,64 m2, ki se nahaja v objektu
“Tržnice v Poljčanah”, zgrajenem na parc.
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št. 731/2, 732/2, 781/9 in 778/3, k. o.
Pekel, ki je last dolžnice Mesarič Bogdane
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
242/97 z dne 18. 6. 1997;
– poslovni prostor št. 101, v izmeri
28 m2, ki se nahaja v poslovno stanovanjskem podjetju Boč Poljčane, ki je last dolžnice Mesarič Bogdane na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 76/93 z dne 24. 3.
1993,
zarubljene v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, zaradi zavarovanja upničine denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Rubež nepremičnin ima pomen vknjižbe
zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 1. 1999
R 230/98
I-69
Na podlagi notarskega zapisa št. Sv
1382/98 z dne 14. 12. 1998 ter na podlagi predloga strank z dne 14. 12. 1998, se
opravi v korist upnika Jožeta Škerjanca,
Ižanska 77, Ljubljana in v breme zastavitelja
Jožefe Sakulac, Črni vrh 93, Idrija, rubež s
popisom nepremičnine stanovanja – garsonjere v stanovanjskem bloku, v 1. nadstropju, na naslovu Tunjiška cesta 2/b, Kamnik,
v skupni izmeri 32 m2, stoječi na parc. št.
410/1, 397/32 in 397/33, k. o. Kamnik, v
lasti dolžnice zastaviteljice Jožefe Sakulac,
Črni vrh 93, na podlagi menjalne pogodbe
z dne 16. 7. 1998.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe in z njim upnik pridobi zastavno pravico na stanovanju.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 1999

Razpisi
delovnih mest
Ob-1055
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Kranj, objavlja prosti delovni mesti:
1. vodja poslovne enote Jesenice
na katerem ima delavec posebna pooblastila in odgovornosti.
Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– visokošolska izobrazba ekonomske,
pravne ali tehnične smeri,
– znanje angleškega oziroma nemškega
jezika,
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje ustreznih programskih orodij.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za nedoločen čas in poskusnim delom 6 mesecev. Mandat traja 4
leta.
2. vodja oddelka finančne operative
Kandidati morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– visokošolska izobrazba ekonomske
smeri,
– znanje angleškega oziroma nemškega jezika,
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– 3 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje ustreznih programskih
orodij.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom za nedoločen čas in
poskusnim delom 6 mesecev.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
v roku 8 dni po objavi na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Kranj,
Bleiweisova 20, Kranj, sektor za splošne
in kadrovske zadeve, z oznako “za razpis”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po izteku objavnega roka.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Območna enota Kranj

zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 1-120-31/99
Ob-1056
Svet Javnega zdravstvenega zavoda
Splošna bolnišnica Brežice razpisuje skladno z določbami 29. člena statuta zavoda in
na podlagi sklepa zavoda naslednji prosti
delovni mesti:
1. direktorja zavoda
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg z zakonom predpisanih
pogojev izpolnjuje še naslednje razpisne
pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo
zdravstvene, ekonomske ali sociološke
smeri oziroma drugo ustrezno visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za direktorja zavoda mora prijavi priložiti koncept delovanja zavoda in
načina vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Med kandidati, ki nimajo zdravstvene
izobrazbe, imajo prednost kandidati s podiplomskim študijem iz socialne medicine
oziroma javnega zdravstva ali ekonomike v
zdravstvu.
Delovno mesto direktorja zavoda se razpisuje za 4-letni mandat.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izobrazbi ter s priloženim konceptom delovanja zavoda naj kandidati pošljejo v 15 dneh
po objavi razpisa z oznako “Za razpisno
komisijo” na naslov: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
2. strokovnega vodje – direktorja
zdravstva.
Kandidati morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri s specializacijo iz dejavnosti zavoda,
– da imajo 5 let neposrednih strokovnih
izkušenj iz specialistične dejavnosti zavoda.
Kandidati morajo prijavi priložiti koncept
vodenja strokovnega dela in razvoja stroke
v zavodu.
Delovno mesto strokovnega vodje – direktorja zdravstva se razpisuje za 4-letni
mandat.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izobrazbi in s priloženim konceptom vodenja
strokovnega dela in razvoja stroke morajo
kandidati poslati v 8 dneh po objavi razpisa
z oznako “Za strokovni svet – razpis za
direktorja zdravstva” na naslov: Javni

ZJN-01-B

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Preklic

Naročilo objave namere o
javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga
Ob-1018
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje
za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78,
Velenje.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: odkopni verižni transporter (brez elektro opreme) 1 kos,
smerni verižni transporter z drobilnikom
(brez elektro opreme) 1 kos, v ocenjeni
vrednosti 300,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Velenje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: maj 1999.
5.
Premogovnik Velenje, d.d.

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o
javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del
Ob-1026
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbeno
obrtniška in instalacijska dela z zunanjo
ureditvijo za novogradnjo in adaptacijo
Srednje lesarske šole v Mariboru.
Ocenjena vrednost: 770,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4.
5. Morebitne druge informacije: predvideni datum objave javnega razpisa: 28. 5. 1999.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1151
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, zaradi ponovne objave, preklicuje javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo blaga: dobava pisarniškega
potrošnega materiala za potrebe Telekom
Slovenije, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998;
Ob-7472.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Št. 139
Ob-1019
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno vodnogospodarsko podjetje
Kranj, d.d., Mirka Vadnova 5, tel.
064/241-161, faks 064/242-495.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno vodnogospodarsko podjetje Kranj, Mirka Vadnova 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 komad bager goseničar.
Dodatne zahteve: teža do 25 t, širina
stroja 2,50 m, moč motorja do 120 kW.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d.,
Mirka Vadnova 5, tel. 064/242-007, faks
064/242-495 v tajništvo podjetja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT na ŽR
JVGP Kranj, št. 51500-601-10201.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 2. 1999, do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno vodnogospodarsko
podjetje Kranj, d.d., Mirka Vadnova 5. Zapečatene kuverte morajo biti označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 1999 ob 12. uri, sejna soba podjetja.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
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– najnižja cena,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo v pisni obliki
se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
16., 17.
Javno vodnogospodarsko podjetje
Kranj, d.d.
Ob-1020
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
10, Ljubljana, faks 061/134-43-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče naročnika
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potisk in embaliranje telefonskih kartic.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., Sektor za marketing
in storitve, Cigaletova 10, Ljubljana, kont.
oseba Blažka Lavrič, od 9. do 14. ure, od
ponedeljka do petka.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman potrdilo,
bančna
nakaznica,
ŽR
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999, do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., tajništvo Sektorja za marketing in storitve, soba 414/4, Cigaletova 10, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, soba 801/8, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot 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:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10 dni po podpisu pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: kot v razpisni dokumentaciji, druga navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Razpisna dokumentacija je sestavni del pogodbe.
16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-1021
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Prade, Pobeška cesta
52, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvjalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Prade,
Pobeška cesta 52, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 13,030.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,000.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,000.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 260.000
SIT,
4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 300.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 900.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 310.000 SIT,
8. sadni sokovi – 500.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
300.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 60.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 3,000.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999 in letu
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Prade, Pobeška cesta 52, Koper – tajništvo šole.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51400-603-30138.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Prade, Pobeška cesta 52, Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Prade, Pobeška cesta 52, Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 26. 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, navodil 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: 11. 3. 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 Prade, Pobeška cesta
52, Koper, Janja Prelec, tel. 066/31-223,
faks 262-298.
16., 17.
Osnovna šola Prade, Koper
Št. 177420
Ob-1022
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, tel. 063/485-023.

Stran

968 / Št. 11 / 19. 2. 1999

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 kom – tovorno vozilo z
dvigalom in enoosno prikolico.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: julij
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kont. osebi Danici Mirnik, tel. 063/4201-473, v sobi 408/IV.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 9. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR št. 50700-601-10238 sklic na številko
16593-99 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a, – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 12. uri, velika sejna soba
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– kot v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano ob
prevzemu vozila.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: zahteve navedene 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: zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika pri kont. osebi
Janez Čobec, inž.
16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
PE Slovenj Gradec, Francetova 12.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 20 kom – vakumski odklopniki nazivne napetosti 24 kV za
montažo na voziček in vgradnjo v kovinsko celico.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kont. osebi Danici Mirnik, tel. 063/4201-473, v sobi 408/IV.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR št. 50700-601-10238 sklic na številko
16593-99 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999, do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a, – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 12. uri, velika sejna soba
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– kot v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po predaji blaga naročniku.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: zahteve navedene 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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika pri kont. osebi
Srečko Mašera, dipl. inž.
16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Št. 177419
Ob-1023
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, tel. 063/485-023.

Ob-1024
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/863-041.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vozilo z nadgradnjo betonskega mešalca, 1 kos.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Strojna dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Partizanska 78, Velenje, soba 137, tel.
063/853-312-1651, faks 063/863-041,
e-mail MIRAN.LUZAR@RLV.SI.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na žiro račun: Premogovnik Velenje, d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430 – virman.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
Velenje, soba št. 241.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 1999 ob 10. uri na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, 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.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 3. 1999 do
9. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): navedene v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročnika, navedenim pod 6. točko.
16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 096-8/99
Ob-1077
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor, Svetozarevska 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Maribor, Svetozarevska 9 (fco razloženo v skladišče).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
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bavitelj lahko da ponudbo samo za celoten
obseg naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT/leto.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1 leto po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor, Svetozarevska 9,
pri Zdenku Krepflu ali Oddelku za splošne
naloge.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 3. 1999 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51800-609-1200.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 3. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor,
Svetozarevska 9 (vložišče).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor, Svetozarevska 9, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5 % od
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
najmanj do 23. 4. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačevanje mesečno, do 15.
v mesecu za dobave v preteklem mesecu.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljavnosti ponudbe (najmanj do 23. 4. 1999).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popolnost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena in reference (kot v razpisni
dokumentaciji).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije o naročilu lahko ponudniki pridobijo na naslovu naročnika pri Zdenku Krepflu, tel. 062/221-242.
16., 17.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 30/99
Ob-1093
1. Naročnik, poštni naslov, telefaks Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefax št. 061-174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj dobave: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: vozliščna telekomunikacijska
oprema, glede na specifikacijo v razpisni dokumentaciji.

Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
Ocenjena vrednost naročila: 30 mio SIT.
4. Predvideni datum dobave: avgust
1999.
Predvideni datum zaključka: avgust 1999.
5. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: tajništvo
Projektne skupine za izgradnjo tsv, Vodstvo, Ljubljana, Hajdrihova 2a, 4. nadstropje
RCV, soba 423, Dejana Kneževič.
6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 1999.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno znesek nakazati): 117.150
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do 9. ure.
Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Eles, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 3. 1999 ob 9.30, Eles, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba 40/IV,
4. nadstropje nasproti dvigala.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,500.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni)
– pravnomočno odločbo - dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),
– izpolnjene, žigosane in podpisane tabele ustreznosti ponujene opreme,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– parafiran vzorec menične izjave,
– Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),
– reference ponudnika,
– podatke o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
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– 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,
– izjavo, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ni
plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v
stečaju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem
in ni z odločbo ustavljeno (datum izjave ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in prispevke določene z zakonom v obdobju zadnjih šest mesecev,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje - kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem (datum ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami, če je to potrebno,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
– certifikat pripravljenosti na letnico
2000,
– prospekti,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 5.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skupna
ponudbena cena 50%, plačilni pogoji 5%,
ISO standard 2%, potrjene pozitivne reference 25%, rok izvedbe 5%, vzdrževanje in
kompatibilnost 6%, nadstandardnost 7%,
neurejenost ponudbene dokumentacije 5%, Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika mag. Dragić
Paramentić, tel.št. 061/174-32-30, faks št.
061/174-32-22.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 8114/1999/302
Ob-1126
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro–Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
št.
061/174-2312.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro–Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana.
b) Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev:
1. Zaščitni releji, 13 kom,
2. Merilna oprema, 10 kom.
c) Celovitost ponudbe: naročnik bo sprejel le celovito ponudbo navedeno pod točko 1 in 2 zgornje alinee.
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č) Ocenjena
vrednost
naročila: 120,000.000 SIT.
4. Datum dobave: junij 1999.
5. Predviden datum zaključka dobave: junij 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za obratovanje,
soba 407/IV Sara Rauš.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure do vključno 1. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 3. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naročila, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo po dobavi vse opreme.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo,
predloženo v razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik bo
moral predložiti dokumente v skladu z ponudbeno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 5.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skupna
ponudbena cena 97%, plačilni pogoji 3 %.
Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Blaž Traven, E-mail: blaz.traven@eles.si, Andrej Ribič, E-mail: andrej.ribic@eles.si, faks št.
061/174-2702.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Št. 332-04-1/99
Ob-1143
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila in potrošni material za Oddelek gostinstva po specifikaciji
iz razpisne dokumentacije.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi blago v celoti po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 4. 1999, postopno (tedenske, mesečne dobave).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kont. oseba Franc Mlakar,
tel.
061/178-53-45,
telefaks
061/178-55-79.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do 2.
3. 1999, vsak delovni dan od 8.30 do 9.30.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbene cene z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe, to je do 9. 6.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili Posebnih razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, 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.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del –
(0–65 točk),
2. plačilni pogoji – (2 točki za vsakih
10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ 60 dni),

3. dobavni rok za običajna naročila –
(5 točk za dobavni rok v 24 urah, 2 točki za
dobavni rok v 48 urah),
4. mesečno poročanje (poimensko) o
finančni realizaciji za posamezne naročnike
– (5 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku – (0–3 točke).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vpivnostnim faktorjem 0,6 tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši.
15. Morebitne druge inforamcije o
naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa do: 20. 3. 1999.
16. , 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 5/98-2/2
Ob-1074
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Reševalna služba Koroške, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/23-316.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dve reševalni vozili,
– ustrezno zmogljiv bencinski motor
(2500 ccm),
– synchro pogon 4×4.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Reševalna služba Koroške, tajništvo, Ob suhi
11A, Ravne na Koroškem.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na račun št. 51830-603-33033.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Reševalna služba Koroške, tajništvo, Ob suhi 11A, Ravne na
Koroškem.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999, ob 13. uri, Ravne na Koroškem, Ob suhi 11A.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% razpisne vrednosti z veljavnostjo do 31. 5.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: s pogoji iz razisne dokumentacije.
11., 12., 13.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): krajši
dobavni rok, nižja cena in ugodnejši plačilni
pogoji.
15., 16., 17.
Reševalna služba Koroške
Ravne na Koroškem
Ob-1075
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
izvjalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ZDL – ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 22 stomatoloških enot
(8 enot s tremi biči, 14 enot s 4 biči).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
49,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava od 1. 5. 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. 33), Kotnikova 28, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun št. 50101-603-48587, sklicna št.
029-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 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-ZS/99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 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 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,
ki ni starejše od 30 dni in obrtno dovoljenje
za samostojne podjetnike.

– 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), ne starejši od 30 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 računu v zadnjih 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 stomatoloških enot,
– izjava ponudnika, da so vitalni deli stomatološke enote proizvedeni v eni izmed
članic Skupine sedmih industrijsko najrazvitejših držav (G7),
– izjava ponudnika o potrditvi kvalitete
delov stomatoloških enot z navedbo ustreznih dokazil (certifikate ponudnik predloži),
– izjava ponudnika o odzivnem času v
primeru okvare stomatološke enote,
– izjava ponudnika o garancijski dobi stomatoloških enot in posameznih delov,
– izjava ponudnika o časovnem roku, v
katerem je še možna dobava rezervnih delov,
– izpolnjen obrazec o referencah ponudnika,
– izjava ponudnika o skrajnem roku dobave in montaže,
– zjava 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 22. 3. 1999
po 10. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 15%,
– boniteta ponudnika – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba mag. Marjana Sever Bračun, dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-1076
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 061/291-2921.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kriva pot 38.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 35.000 kg kontaktni vodnik.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
april, maj 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice Materialno poslovanje, Trg
OF 6/I, Ljubljana, soba št. 11, kont. oseba
Franci Šoško.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999 od 10.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači ponudniki), 50100-620-133-27620-59383/4.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 3. 1999 do 12.
ure, tajništvo Materialnega poslovanja, kont.
oseba ga. Paulič.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 10. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 30. 7.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika, d.d., d.o.o., boniteta, potrdilo o plačilu davkov in prispevkov.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: komercialna vprašanja, kont. oseba
Franci Šoško, tel. 061/29-12505.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 2056
Ob-1078
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana, telefaks 177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno preko celega leta 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kont. oseba Franc Andolšek,
soba št. 20, tel. 177-96-45.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije na razpolago do 10.
3. 1999 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji št. 50103-601-23953
s pripisom “JR B2/99”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 3. 1999 do 13. ure. Zaprte kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo pisarniškega
materiala – JR B2/99”. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadst. tel. 177-96-20, faks
177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1999 ob
9. uri v sejni sobi št. 51, II. nadst. na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
1. osnovni podatki o ponudniku,
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2. dokazilo o registraciji staro največ
3 mesece (Registrsko sodišče),
3. od notarja overjena kopija odločbe
o opravljanju dejavnosti stara največ 3 mesece z izjavo ponudnika, da po odločbi ni
sprememb,
4. potrdilo o plačanih davkih staro največ 1 mesec (Izpostava DURS),
5. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),
6. BON 1 in BON 2 ali BON 3 (APP),
7. reference ponudnika,
8. ponudbena cena,
9. rok dobave,
10. rok plačila,
11. ponudbene cene za razpisan pisarniški material,
12. izjava o usposobljenosti ponudnika,
13. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
14. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
15. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen v
razpisni dokumentaciji,
16. izjava o usklajenosti posebne položnice z zakonskimi predpisi,
17. bančna garancija za resnost ponudbe.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 60%,
– rok dobave – 15%,
– rok plačila – 15%,
– reference za dobavo zgibanke – 10%.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 12. 1998,
Ob-9135, objava o izidu pa dne 12. 2. 1999.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Ob-1092
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, Šoštanj, telefaks
063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1.1. meso – 20,000.000 SIT,
1.2. mesni izdelki – 27,000.000 SIT,
1.3. mleko in mlečni izdelki –
13,000.000 SIT,
1.4. brezalkohlne
pijače
–
13,000.000 SIT,
1.5. kruh in pekovski izdelki –
6,000.000 SIT,
1.6. sveže sadje in zelenjava in splošno prehrambeno blago – 31,000.000 SIT.
Točnejša specifikacija naročila je v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi samo za en del javnega naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
110,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto.
4. Datum dobave, če je predvideno: april
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-582,
faks 063/4203-485, soba št. 1.21, komerciala.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 23. 2. 1999 do
12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na ŽR TE Šoštanj 52800-601-24048.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, Šoštanj,
soba št. 1.21, komerciala, prevzemnik Jana Gorčan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
TE Šoštanj, sejna soba – pritličje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti
ponudnika z veljavnostjo do 1. 7. 1999.
10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 3. 1999 po
9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
delež
cena
45%
reference
15%
odzivni rok
10%
plačilni pogoji
5%
boniteta podjetja
15%
lastna proizvodnja
oziroma proizvodnja domačega proizvajalca
10%
skupaj
100%
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pri Francu Kodre, tel. 063/4203-660,
faks 063/4203-485.
16., 17.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 14/99
Ob-1094
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JVIZ OŠ Voličina, Sp. Voločina 82,
Voličina, tel. in telefaks 062/728-644.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca.
3. (a) Kraj dobave: JVIZ OŠ Voličina, Sp.
Voličina 82, Voličina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sveže meso in mesni izdelki.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
1,600.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.
marec 1999.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. marec 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JVIZ
OŠ Voličina, Sp. Voličina 82, Voličina, ravnateljstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 28. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na negotovinski
način, na ŽR št. 51850-603-31637 ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika,
med 8. in 12. uro.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 3. 1999, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JVIZ OŠ Voličina, Sp. Voličina 82, Voličina, z označbo Ne odpiraj” –
javni razpis za nabavo svežega mesa in mesnih izdelkov. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1999 ob
9. uri v JVIZ OŠ Voličina, Sp. Voličina 82,
Voličina.
9., 10., 11., 12., 13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni do 10. 3. 1999.
16., 17.
JVIZ OŠ Voličina
Ob-1155
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco JP Snaga
Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava in dobava šasij
po okvirni specifikaciji:
– šasija skupne mase ca. 18 ton,
– šasija skupne mase ca. 25 ton,
– šasija skupne mase 5–8 ton,
– šasija skupne mase ca. 18 ton,
– šasija skupne mase ca. 15 ton.
Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vsaka šasija je ločena ponudba (v tehničnem
delu).
(č) Ocenjena vrednost naročila: 50 mio
SIT.
(d)
4. Datum (prve) dobave, če je predvideno: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor – v tajništvu podjetja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: tri dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 10.000 SIT v gotovini na

blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun 51800-601-18972, z oznako “RD-šasije 1999-1”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 12. 3. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor – tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 12. uri, na sedežu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
• za resnost ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisane vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke;
– trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnost ponudbe;
• za dobro izvedbo posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%
pogodbene vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke;
– trajanje finančnega zavarovanja: za čas
trajanja garancije.
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,
da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je minimalno
60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– za pravne osebe izpisek iz registra z
opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje.
Ostale zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je možno umakniti 2 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in usklajenost z obstoječim strojnim parkom – 30,
– organiziranost servisnih storitev – 20,
– reference – 15,
– cena – 10,
– garancija – 10,
– plačilni pogoji – 5,
– dobavni rok – 5,
– druge ugodnosti – 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjavi med ponudbami ocenjeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je ponujeni element med različnimi ponudniki
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enakovreden. Kot končna ocena velja zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnožkov posameznega ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
062/305-615, med 8. in 10. uro, pri Branku Kosiju.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: razpis objavljamo prvič.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor
Ob-1027
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Sš.
Škofije 40 d, Škofije.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Sš. Škofije 40 d, Škofije.
(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,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko 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:
18,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
3,200.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,100.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
1,000.000 SIT,
4. jajca – 300.000 SIT,
5. olja in izdelki – 600.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
2,500.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 700.000 SIT,
8. sadni sokovi – 700.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
400.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
600.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 2,900.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999 in letu
2000.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Sš. Škofije
40 d, Škofije – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51400-603-30143.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Sš. Škofije 40 d, Škofije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Oskarja Kovačiča, Sš. Škofije 40 d,
Škofije.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 26. 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, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 3. 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 Oskarja Kovačiča, Sš.
Škofije 40 d, Škofije, ravnateljica Vlasta Jerman, tel./faks 066/549-128.
16., 17.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Škofije
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Ob-1028
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Stična, C. II. grupe
odredov 38, Ivančna Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Stična,
C. II. grupe odredov 38, Ivančna Gorica.
(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,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko 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:
104,895.800 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
16,394.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
22,463.500 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
1,185.600 SIT,
4. jajca – 436.800 SIT,
5. olja in izdelki – 993.700 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
10,262.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 2,460.000 SIT,
8. sadni sokovi – 10,409.900 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,759.600 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
3,844.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 31,952.400 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,734.300 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999 in letu
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Stična, C. II. grupe odredov 38,
Ivančna Gorica – tajništvo šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 3. 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. 50130-603-58330.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Stična, C. II.
grupe odredov 38, Ivančna Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Stična, C. II. grupe odredov 28, Ivančna Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 7. 5. 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, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 3. 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 Stična, C. II. grupe odredov 38, Ivančna Gorica, tajništvo šole –
kont. oseba Marija Grabljevec, tel.
061/777-856, faks 061/778-560.
16., 17.
Osnovna šola Stična
Ivančna Gorica
Št. 10/99
Ob-1029
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota, tel. 069/31-401.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Komunala, Javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
2, Murska Sobota.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: komunalni večnamenski traktor.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 31.
5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala, Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 2. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 ob 10. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala, Javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 12. uri, Komunala, Javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
2, Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ponudbene cene z veljavnostjo do 15. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: definira ponudnik varianto.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. kvaliteta in obseg ponujene
opreme,
2. cena in plačilni pogoji,
3. garancijski rok,
4. reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Mencigar Jože, tehnični
vodja.
16., 17.
Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota
Ob-1030
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko razloženo PC Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– pisemske vreče za letalski prenos
(600×100 mm, modra) – 3.000 vreč,
– paketne vreče za letalski prenos
(850×1.300 mm, modra) – 1.500 vreč,
– paketne vreče za površinski prenos
(850×1.300 mm) – 1.500 vreč.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 5. 1999 sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 12. uri, III. nadst. Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON1 I/8).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena – 30 točk,
– strokovno mnenje službe za znamke –
30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 5. 3. 1999.
16.
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17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 1. 1999 pod
št. 138.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 13364
Ob-1031
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, programska oprema in storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
141,731.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 7. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 11. uri, III. nadst. Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
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– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON1 I/8),
– upoštevanje standardov Pošte Slovenije (iz razpisne dokumentacije).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% – (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% delež (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež –
(25 točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 7. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 13364
Ob-1032
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, programska oprema in storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
148,619.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 7. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 11. uri, III. nadst. Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON1 I/8),
– upoštevanje standardov Pošte Slovenije (iz razpisne dokumentacije).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% – (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% delež (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež –
(25 točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 7. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 13364
Ob-1033
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
449-2302, faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Ljubljana Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obrazci v poštnem prometu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
95,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
sukcesivna dobava po posameznih naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200,
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadst.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
splošno položnico št. žiro računa
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, 062/449-2302,
faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri, III. nadst. Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 3 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
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– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON1 I/8).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 30% – (30 točk),
– reference 20% delež (20 točk),
– sodelovanje ekip pri postavitvi projekta 25% delež (25 točk),
– kompleksnost ponudbe 25% delež –
(25 točk).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 12. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 274/99
Ob-1072
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, telefaks
061/312-542.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče na Glavarjevi 14 v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 10.000 tonfrekvenčnih
(MTK) sprejemnikov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
85,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno naročanje z dobavo do 30 dni od
dneva naročila in za obdobje enega leta po
sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun
Elektro
Ljubljana
št.
50102-601-90004.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 11. 3. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila Slovenska cesta 58, Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega

naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov – Ne
odpiraj”!
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1999 ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od objave v Uradnem
listu RS.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo in
kompenzacija minimalno v višini 50% neplačane električne energije brez stroškov kompenzacije.
Rok plačila je 30 dni po potrditvi delne
fakture.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnik je lahko gospodarska družba
ali samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3 ne
starejši od 30 dni,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov, ne starejše od 30
dni.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 80 dni po objavi v Uradnem listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 80%,
– plačilni pogoji – 20%.
Merila in način njih uporabe so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevne
preference za ponudbe z domačimi proizvajalci opreme v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navede so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 3. 3. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ne.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 342/99
Ob-1073
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51a, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko 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:
61,735.320 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,400.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
30,000.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
1,700.000 SIT,
4. jajca – 630.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,600.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
5,266.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 3,260.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,389.720 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,225.500 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
1,380.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 5,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
3,384.100 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999 in letu
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dijaški
dom Vič, Gerbičeva 51a, Ljubljana – knjigovodstvo doma pri Milanu Bogdanoviču.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 12.000 SIT na žiro
račun št. 50101-603-50433.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški dom Vič, Gerbičeva
51a, Ljubljana.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 10. uri v prostorih Dijaškega doma Vič, Gerbičeva 51a, 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 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 7. 5. 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, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 3. 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: Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51a, Ljubljana,
tel. 061/17-901-11 faks 061/17-901-36.
16., 17.
Dijaški dom Vič

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

Popravek
Ob-1150
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za izbiranje najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo optičnega medkrajevnega kabla
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Sežana–Lipica–Lokev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999;
Ob-901, se v 4. (a) točki vrsta in obseg
zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote popravi in se pravilno glasi: izgradnja optičnega medkrajevnega kabla Sežana–Lipica–Lokev; I. faza odsek
Sežana–Lipica–MMP Lipica.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper
Ob-1025
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, p. p. 47, faks 067/72-818.
2.
3. Kraj izvedbe del: Kobilarna Lipica –
stara depandansa – muzej.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-inštalaterska dela v objektu stara
depandansa – muzej.
Ocenjena vrednost del je 25 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je v začetku aprila 1999, zaključek pa konec junija 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na
upravi Kobilarne Lipica (tajništvo – Klub hotel), kjer lahko dobite tudi potrebne informacije. Ponudniki si lahko ob dvigu dokumentacije ogledajo objekt, ki je predmet
prenove.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ves čas trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno plačati 10.000 SIT na ŽR
51420-603-32751.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je 22. 3. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: dokumentacijo je potrebno
predložiti v tajništvu Kobilarne Lipica oziroma po pošti na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, p. p. 47, 6210 Sežana.
Ponudbe morajo biti zapečatene z oznako “Ne odpiraj – ponudba – prenova muzej”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 3. 1999 ob 13.
uri, v klubski sobi hotela Klub.
10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,
– cenenost ponudbe na žigosanih popisih del,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,

– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del v
skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,
– ponujene strokovne rešitve.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi
najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na planirana
sredstva.
Navedena dela se bodo izvajala po sklenjeni in podpisani pogodbi.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v treh dneh po odpiranju ponudb.
17., 18.
Kobilarna Lipica
Št. 13364
Ob-1034
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-03, faks 062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Izola.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja pošte Izola v vrednosti 65,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ni.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 31. 5.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR 51800-601-180
virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 9. uri, II. nadstropje Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah do 90%
pogodbene vrednosti, 10% po končni situaciji, ki se izstavi po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– potrdilo, da njegovo poslovanje ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. številka 6, največ 3
dni v preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 30 točk,
– refererence na trgu 40 točk,
– zmogljivost-opremljenost 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek 12. 3. 1999 ob 11. uri v
Službi za gradbeništvo in arhitekturo, Slomškov trg 10, Maribor.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena: da.
18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 147/1
Ob-1035
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na trasi daljnovoda
RTP Tolmin–Kneža.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja daljnovoda 2 × 20 kV RTP Tolmin–
Kneža, s priključnim kabelskim vodom
20 kV v RTP Tolmin, v skupni vrednosti
145,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je konec maja oziroma začetek
junija 1999, čas izvedbe je 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi ter ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri
administratorki tehničnega sektorja – Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: bo na razpolago
do 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom na račun št. 52000-601-22566, s pripisom razpisna dokumentacija RTP Tolmin–
Kneža.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvu podjetja najkasneje do 23. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora biti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v 2.10.
točki navodil ponudnikom iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in reference, način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije v zvezi z javnim naročilom – tehnični del lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska, PE Tolmin, Zalog 11,
5220 Tolmin, kontaktna oseba Markič Izidor, dipl. el. inž., tel. 065/81-050.
17., 18.
Elektro Primorska, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica
Ob-1036
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: ZD Vič, Postojnska
24, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija kotlovnice; ocenjena vrednost:
34,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. maj 1999
do 1. avgusta 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro, vsak delovnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. februar 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR št. 50100-845-50358
sklic na št. 713003 s pripisom za JR 3/99,
10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. marec 1999 do
9.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo
n. 2, pred sobo 143/I, ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe na
prvi poziv v višini 3%.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. marec 1999
do 10. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
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Št. 43/99-5

Ob-1037

1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, tel.
177-64-00, telefaks 210-451.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Beethovnova 10.
4. (a)
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj:
1. gradbeno obrtniška in instalacijska dela 37,200.000 SIT,
2. osebno dvigalo 8,500.000 SIT,
3. restavratorska dela 12,200.000
SIT,
4. snemanje
in
ozvočenje
5,700.000 SIT,
Skupaj 63,600.000 SIT.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudbe morajo
biti oddane na originalih popisov. Morebitne variante morajo biti oddane kot samostojne ponudbe.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
Predviden pričetek del na delovišču je:
za dela pod 4.1. točko: 15. 6. 1999,
za dela pod 4.2. točko: 15. 7. 1999,
za dela pod 4.3. točko: 15. 6. 1999 in
za dela pod 4.4. točko: 15. 7. 1999.
Predviden zaključek del je:
za dela pod 4.1. in 4.2. točko: 31. 8.
1999,
za dela pod 4.3. točko: 30. 9. 1999 in
za dela pod 4.4. točko: 30. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Ustavnem sodišču Republike
Slovenije pri Metki Štimec-Janeš, tel.
061/17-76-400.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan od 23. 2. 1999 do 13. 3. 1999 med
9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
Za kritje stroškov razpisne dokumentacije mora interesent vplačati:
za dela pod 4.1. točko: 40.000 SIT,
za dela pod 4.2. točko: 10.000 SIT,
za dela pod 4.3. točko: 10.000 SIT in
za dela pod 4.4. točko: 10.000 SIT;
na žiro račun Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. 50100-637-55167.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zapečateno ponudbo
je treba oddati osebno do 22. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba oddati v glavni pisarni Ustavnega sodišča na
Beethovnovi 10 v Ljubljani.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 1999 ob
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10.30 v razpravni dvorani Ustavnega sodišča na Beethovnovi 10 v Ljubljani.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
Za zavarovanje resnosti ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo:
za dela pod 4.1. točko v višini
3,720.000 SIT,
za dela pod 4.2. točko v višini 850.000
SIT,
za dela pod 4.3. točko v višini
1,220.000 SIT in
za dela pod 4.4. točko v višini 570.000
SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opravljena dela bodo plačevana z začasnimi
in končno situacijo. Rok plačila situacije je
60 dni po potrditvi.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik za dela pod 4.1. točko mora biti
registriran po zakonu o graditvi objektov in
imeti ustrezno obratovalno dovoljenje.
Ponudnik za dela pod 4.3. točko mora
imeti priznano sposobnost za restavratorska dela in ustrezno potrdilo LRZVNKD.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Merila opredeljena v razpisni dokumentaciji:
– celovitost ponudbe,
– formalna usposobljenost,
– finančna boniteta ponudnika,
– ponudbena cena,
– reference,
– kvaliteta ponujenih podizvajalcev,
– rok izvedbe in usklajenost terminskega plana,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena
dela in vgrajeno opremo,
– priporočila prejšnjih investitorjev o kvaliteti in spoštovanju rokov,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: interesenti lahko dobijo druge informacije o naročilu na Ustavnem sodišču Republike Slovenije pri Janku Korenu, tel.
061/17-76-400 v roku iz 7. (b) točke te
objave vsak dan med 8. in 10. uro.
17., 18.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 39/99
Ob-1038
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3,
9226
Moravske
Toplice,
tel. 069/48-765, faks 069/38-502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Moravske Toplice –
Lukačevci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izgradnja či-

stilne naprave v Lukačevcih, ocenjena
vrednost 100,000.000 SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Čas izvedbe izvedbe: štiri mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
tel. 069/48-765, faks 069/38-502.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Urada
občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančna garancija na prvi poziv od ocenjene vrednosti z veljavnostjo do 15. 5.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi računov. Način plačevanja in roki bodo določeni v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe skladno s projektantskimi predpisi in projektno dokumentacijo,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference na trgu,
– zmogljivost in opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v za-
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pečateni kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa in številko objave v Uradnem
listu RS.
Občina Moravske Toplice
Št. 38/99
Ob-1039
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3,
9226
Moravske
Toplice,
tel. 069/48-765, faks 069/38-502.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Moravske Toplice –
Lukačevci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izgradnja kanalizacije Moravske Toplice – Lukačevci, ocenjena vrednost 100,000.000 SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Čas izvedbe izvedbe: štiri mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Moravske Toplice, kont. oseba mag.
Milan Šadl, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 069/48-765, faks
069/38-502, I. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
5.000
SIT,
ŽR
51900-630-76064 virman ali splošna položnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,
tel. 069/48-765, faks 069/38-502.
9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi urada
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10%
bančna garancija na prvi poziv od ocenjene
vrednosti z veljavnostjo do 15. 5. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanj: plačilni rok 60 dni po potrditvi računov. Način plačevanja in roki bodo določeni v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazilo o solventnosti, o poravnanih
obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe skladno s projektantskimi predpisi in projektno dokumentacijo,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference na trgu,
– zmogljivost in opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti predana v zapečateni kuverti s pripisom predmeta javnega razpisa in številko objave v Uradnem listu RS.
Občina Moravske Toplice
Št. 18/99
Ob-1079
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice, urad župana, faks
061/823-665.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Vodice–Bukovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova lokalne ceste L-2603 Vodice–Mengeš, odsek Vodice–Bukovica od P10–
P65.
Ocenjena
vrednost
celote
je
40,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokončanja del je 60 dni od uvedbe izvajalca v
delo oziroma najkasneje do 15. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna oseba
Aleksandra
Velkovrh,
inž.,
tel.
061/823-665.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 19. 2. 1999 do 8. 3.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Občine Vodice.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice, osebno v vložišče.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova lokalne ceste L-2603 Vodice–
Mengeš, odsek Vodice–Bukovica od P10–
P65”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
12.30, na naslovu: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost,
reference.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, odlog plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Aleksandra Velkovrh, inž. – Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
17., 18.
Občina Vodice
Št. 447/99
Ob-1080
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bučna vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije Bučna vas – kanali F3,
F4, F5, FA, FB in FC.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
16,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 4. 1999, konec del: 10. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
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Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja
Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za kanalizacijo v Bučni vasi”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 18. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrezne reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zahteva, ekonomsko najugodnejša
ponudba.
16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 353-1/99-21303
Ob-1081
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselje Prihodi, Jesenice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. gradnja kanalizacije za fekalne
in meteorne vode Prihodi,
2.1. izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za
izvedbo, načrta električnih inštalacij za
mehansko-biološko čistilno napravo za
100 populacijskih ekvivalentov,
2.2. dobava in montaža mehansko-biološke čistilne naprave za 100 populacijskih ekvivalentov.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
18,000.000 SIT, vrednost del pod 1. točko
je 10,000.000 SIT, vrednost del pod 2.
točko je 8,000.000 SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja del
po sklopih, ki jih vsebujeta 1. in 2. točka.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: namen gradbenih del pod 2. točko je izdelava
mehansko-biološke čistilne naprave za 100
populacijskih ekvivalentov.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: pod 1. točko variante niso sprejemljive, pod 2. točko so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: pod 2. točko razpisanih del ponudnik lahko ponudi svojo tehnologijo in tip
čistilne naprave.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
pod 1. je 15. 5. 1999, dokončanje v
roku 3 mesecev,
pod 2. je 15. 4. 1999, dokončanje
30. 4. 1999,
pod 2.2. je 15. 8. 1999, dokončanje
15. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78, Jesenice,
Komunalna direkcija, soba št. 35, tel.
064/832-661.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati proti plačilu do 10.
3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo za dela pod 1. točko znaša 10.000
SIT, za dela pod 2. točko znaša 5.000 SIT.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Občine Jesenice, št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko
780001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe za razpisana
dela pod 1. in 2. točko je potrebno predložiti do 11. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1
– sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela se bodo odpirale dne 11. 3. 1999 ob 12.30, ponudbe na
razpisana dela pod 1. točko, ob 13.30 pa
ponudbe na razpisana dela pod 2. točko, in
sicer v konferenčni sobi Občine Jesenice,
Cesta m. Tita 78, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega dokumenta – v skladu z določili navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razpisana dela pod 1. točko – cena 80%, plačilni pogoji 10%, reference 10%, razpisana
dela pod 2. točko – cena 60%, garancija za
dobro delovanje čistilne naprave 20%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek za oddajo javnega naročila
se je začel na podlagi 2. točke 4. člena,
zato se bo z izbranim ponudnikom sklenila
pogodba za razpisana dela po sprejetju proračuna.
17., 18.
Občina Jesenice
Št. 2-370/99
Ob-1082
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Metlika–Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
a1) sanacija kamnitega podpornega
zidu v km 79+750 (Novo mesto–Mirna
peč). Ocenjena vrednost del je 7 mio SIT.
a2) sanacija kamnitega podpornega
zidu v km 56+120 (Semič–Uršna sela).
Ocenjena vrednost del je 5 mio 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 lahko oddajo
ponudbe za oba ali pa za posamezen del
razpisa pod točko 4a.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del za vsak del razpisa iz točke 4a
je 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore,
tel. 061/29-14-592.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 11. 3. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 205.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1999 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic (steklena dvorana).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja ponudbena cena 40%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev 30%,
– krajši rok dokončanja del 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 640-11/98
Ob-1083
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, 9000
Murska Sobota, faks 069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bakovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja telovadnice pri Osnovni šoli Bakovci. Ocenjena vrednost del znaša
136,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: april 1999, rok
dokončanja se predvidi največ 6 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
pri Jožetu Stvarniku in Jožici Viher.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, plačljivo z virmanom
na
račun
številka:
51900-630-76001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, Kardoševa 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi št. 25,
II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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,
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 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. in Jože Stvarnik,
Mestna občina Murska Sobota, tel.
069/31-000.
17., 18.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1091
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin,
Lavričeva 1, 5220 Tolmin.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Tolmin, Lavričeva 1.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A) gradnja prizidka gasilskega doma
in delna prenova obstoječega objekta.
B) gradbeno obrtniška instalacijska
dela.
C) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi dela samo na podlagi določil iz razpisne dokumentacije.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del 1.
4. 1999 in zaključek 1. 8. 1999, to je 4
mesece ali 120 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Tolmin, Ulica Petra Skalarja 2, 5220 Tolmin, tel. 065/181-910.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno prevzeti do 1. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
dvigne s potrdilom o plačilu 10.000 SIT, na
PGD Tolmin, ŽR 52030-678-66846.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kozorog biro, d.o.o., Tolmin, Petra Skalarja 2, 5220 Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3.1999 ob 13. uri, na PGD Tolmin,
Lavričeva 1, Tolmin.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 10% ponudbene vrednosti
ali drugo zavarovanje jamstva v skladu z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
73/97). Trajanje veljavnosti jamstva do sklenitve pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z dinamiko izvajanja del po mesečnih situacijah.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– registracija ponudnika za izvajanje razpisanih del in tehnična sposobnost,
– ustrezna finančna poslovna dokumentacija BON 1, BON 2.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja skupna vrednost ponujenih del,
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji ob
upoštevanju fiksnosti in nespremenljivosti
cen,
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– rok dovršitve ponujenih del,
– kompletnost ponudbe,
– nudenje kredita in kreditni pogoji,
– reference ponudnika,
– druge ponujene ugodnosti.
Način uporabe meril: linearni točkovalni
sistem.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobite na naslovu:
Kozorog biro, d.o.o., Tolmin, kontaktna oseba: Kozorog Danilo.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
17., 18.
Kozorog biro, d.o.o.
Tolmin
Št. 110-1/99
Ob-1119
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe: Koroški most – Erjavčeva ulica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: Zahodna obvoznica Maribor, pododsek Koroški most – Erjavčeva ulica; rušitvena dela
odkupljenih stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Ocenjena
vrednost
celote
je
25,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
je takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok
dokončanja del je 18 mesecev po uvedbi
izvajalca v delo.
7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-8331, faks 178-8332.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 19.2.1999 do
8.3.1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 3. 1999 do 8. ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Zahodna obvoznica Maribor, pododsek
Koroški most – Erjavčeva ulica; rušitvena
dela odkupljenih stanovanjskih objektov” Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 3. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 750.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Danijela Fišer, dipl. inž. – Družba za državne
ceste d.o.o., Maribor, Ulica Talcev 24, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-1154
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, tel. 061/707-808, faks
061/707-805.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Loška dolina, naselje Lož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacije objekta Cesta 19. oktobra
Lož, za potrebe neprofitnih stanovanj.

Orientacijska vrednost gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del 45,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek junij
1999, zaključek v avgustu 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Loška dolina, Andreja Buh, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT (pokritje materialnih stroškov) na ŽR št.
50160-630-810337 - Agencija za plačilni
promet Cerknica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 2. 4.
1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj –
Adaptacija objekta Cesta 19. oktobra,
Lož«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 2. 4. 1999 ob 14. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10 % orientacijske vrednosti. Bančna garancija mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in glasiti na naročnika. Bančna garancija se neizbranim
ponudnikom vrne v dveh dneh po izboru
ponudnika, izbranemu ponudniku pa dva
dni po veljavnosti pogodbe.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo na podlagi izstavljene situacije v zakonskem roku.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu priznana sposobnost: za
priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil - 21.člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16.,17., 18.
Stanovanjski sklad
občine Loška dolina
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-1152
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za prevoze bolnikov Bolnišnice
Golnik-Kopa, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 9, z dne 13. 2.1999, Ob-942, se v
3. točki ocenjena vrednost naročila popravi
in se pravilno glasi 25,000.000 SIT.
Bolnišnica Golnik-Kopa
Št. 117/99
Ob-1040
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik - Kopa, Golnik, tel.
064/461-578.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava plinov (kisik tekoči 180.000 kg, kisik v jeklenkah 1500
kg, plin varilni 30 kg, butan-propan
5000 kg) v skupni orientacijski vrednosti
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik – Kopa.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki bodo morali predložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogojev za opravljanje navedene dejavnosti.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena osebja in strokovne kvalifikacije morajo biti navedene.
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
predvidoma 15. 4. 1999, zaključek 15. 4.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica Golnik - Kopa, Golnik 36, Golnik,
Javna naročila.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino neposredno pred dvigom dokumentacije na blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o virmanskem
nakazilu
na
ŽR
št.
51500-603-34158.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - Kopa,
Golnik 36, Golnik, tajništvo uprave, kont.
oseba Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122
int. 202.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Golnik - Kopa, Golnik 36, Golnik.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 5% vrednosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še 30 dni po datumu odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, veljavna za
čas od podpisa pogodbe do realizacije dobave.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpisnih pogojih naročila.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
svojih ponudb ne morejo umakniti od 22. 3.
1999 od 12. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (50%), plačilni pogoji in načini
plačila (10%), raven vsebinske celovitosti
ponudbe (20%), reference (10%), druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji
(10%).
18. Druge informacije o naročilu: pojasnila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo interesentov.
19., 20.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Št. 711-1/99-1-002
Ob-1041
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Maribor, Gregorčičeva 37, Maribor, faks 062/222-257, tel.
062/225-371.
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.
4. Kraj izvedbe:
– Območna enota Maribor, Gregorčičeva 37 – 2.150 m2,
– Območna enota Maribor, Gregorčičeva 39 – 286 m2,
– Območna enota Maribor, Gregorčičeva 15 – 315,4 m2,
– Območna enota Maribo, Ljubljanska 6
– 217,5 m2,
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– OE Maribor, Urad za delo Pesnica,
Pesnica 42a – 72,8 m2,
– OE Maribor, Urad za delo Ruše, Šolska 15 – 114,5 m2,
– OE Maribor, Urad za delo Slovenska
Bistrica, Partizanska 21 – 190,5 m2.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje del čiščenja poslovnih prostorov,
imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih čiščenj
in izdelavo zaščitnih premazov, in so registrirani za opravljanje omenjene dejavnosti.
(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 1999 do 31.
3. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območna enota Maribor, Gregorčičeva 37,
Maribor, Rolanda Podjaveršek, soba št.
210/II.,
tel.
062/225-371,
faks
062/222-257.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 2. 1999
do 12. ure.
(c)
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: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Maribor,
Gregorčičeva 37, soba 202/II.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov” in z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Maribor, Gregorčičeva 37, Maribor, soba št.
214, II. nadstropje.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 3. 1999
ob 10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, boljše reference, razmerje cena/količina in kvaliteta ponujenih storitev in
druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o izbiri v skladu z merili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Območna enota Maribor
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Št. 011-04-20/98
Ob-1071
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: IP: ureditev G1-5/286
Arja vas – Celje, pododsek Magistrala
Zahod v Celju.
Ocenjena vrednost 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje 10).
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba 416) oziroma z virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj- Ponudba za
IP: G1-5/286 Arja vas–Celje, pododsek
Magistrala Zahod v Celju.”-K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 3. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 270.000 SIT, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
Zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Karmen Dešman, dipl. inž. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-84-36.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
Ob-1067
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za Zaloško cesto.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: MOL-Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok pričetka je april
1999, rok dokončanja je september 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, IV. nadstropje, soba 404, tel.
222-522, faks 125-90-28.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999, od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki plačajo z virmanom na račun št. 50100-845-50358,
sklic. št. 728013-05.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 3. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, IV. nadstropje, soba 404,
tel. 222-522, faks 125-90-28.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 3.
1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, II. nadstropje, soba 215.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Nevenka Brumen, dipl. inž., na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, IV. nadstropje, soba 404, tel. 222-522, faks
125-90-28.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 82 z dne
4. 12. 1998 pod št. 8543.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za gospodarske
javne službe in promet
Št. 032-08/99-1
Ob-1068
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trg svobode 3, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: svetovalni inženiring z
izdelavo investicijske dokumentacije za
rekonstrukcijo turistične lokalne ceste
– odsek od Liga proti odcepu za Nozno,
na dolžini 3 km. Orientacijska vrednost
del znaša ca. 7,000.000 SIT (38.000
ECU).
4. Kraj izvedbe: liško-kambreško obmejno področje (Lig).
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: veljavni zakon o graditvi objektov, pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posebej lahko ponudniki ponudijo svetovalni inženiring s strokovnim
nadzorom nad gradnjo objekta.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek april 1999, konec november 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Kanal ob Soči, št. 52000-630-7022.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 23. 3.
1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zapečatenem ovitku, ki mora biti označen “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za svetovalni inženiring z izdelavo investicijske dokumentacije za turistično cesto od Liga proti odcepu za Nozno, na dolžini 3 km”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 1999 ob 11.30, na sedežu Občine
Kanal ob Soči, v sejni sobi, Trg svobode
23, Kanal.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora dostaviti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisanih del in z veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje
dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava, opremljenost.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference na podobnih objektih, cena, plačilni
pogoji; teža meril je podana v razpisnih pogojih.
18. Druge informacije o naročilu: investicijska dokumentacija je namenjena za realizacijo projekta s sredstvi PHARE. Strokovne informacije o naročilu posreduje Občina
Kanal ob Soči, tel. 065/51-700.
19., 20.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-1069
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP – Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, tel.
061/17-84-800, faks 061/17-84-834.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega servi-

sno vzdrževanje in popravila službenih
vozil po posameznih območjih (Glavni
urad Ljubljana in dvanajst Območnih
geodetskih uprav) in posameznih znamkah vozil:

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.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.

Renault
Škoda
Opel
Nissan
Renault
Škoda
Lada
Fiat
Renault
Lada
Renault
Škoda
Fiat
Renault
Škoda
Lada
Fiat
Zastava
Daewoo
Subaru
Nissan
Renault
Lada
Hyundai
Renault
Škoda
Renault
Lada
Wartburg
Renault
Lada
Zastava
Lada
Opel
Renault
Škoda
Lada
Nissan
Renault
Škoda
Lada
Zastava

Glavni urad
Glavni urad
Glavni urad
Glavni urad
OGU Celje
OGU Celje
OGU Celje
OGU Celje
OGU Koper
OGU Koper
OGU Kranj
OGU Kranj
OGU Kranj
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Murska Sobota
OGU Murska Sobota
OGU Nova Gorica
OGU Nova Gorica
OGU Nova Gorica
OGU Novo mesto
OGU Novo mesto
OGU Ptuj
OGU Sevnica
OGU Sevnica
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Velenje
OGU Velenje
OGU Velenje
OGU Velenje

4. Kraj izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, ter vse spodaj naštete
Območne geodetske uprave:
– Celje, Ulica XIV. divizije 12,
– Koper, Cankarjeva ulica 1,
– Kranj, Slovenski trg 1,
– Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III,
– Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2,
– Murska Sobota, Slomškova ulica 19,
– Nova Gorica, Kidričeva ulica 14,
– Novo mesto, Rozmanova ulica 38,
– Ptuj, Krempljeva ulica 2,
– Sevnica, Glavni trg 19a,
– Slovenj Gradec, Francetova cesta 7,
– Velenje, Prešernova cesta 1.
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 oseb-

200.000 SIT,
150.000 SIT,
250.000 SIT,
200.000 SIT,
300.000 SIT,
250.000 SIT,
150.000 SIT,
150.000 SIT,
350.000 SIT,
200.000 SIT,
350.000 SIT,
350.000 SIT,
100.000 SIT,
50.000 SIT,
100.000 SIT,
300.000 SIT,
100.000 SIT,
300.000 SIT,
100.000 SIT,
150.000 SIT,
200.000 SIT,
200.000 SIT,
150.000 SIT,
100.000 SIT,
300.000 SIT,
350.000 SIT,
500.000 SIT,
350.000 SIT,
100.000 SIT,
250.000 SIT,
100.000 SIT,
250.000 SIT,
150.000 SIT,
100.000 SIT,
200.000 SIT,
200.000 SIT,
400.000 SIT,
250.000 SIT,
150.000 SIT,
100.000 SIT,
200.000 SIT,
100.000 SIT.

ja odgovornega 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 3.42. skupaj ali za vsako posamezno storitev, opisano v točkah od 3.1.
do 3.42. posebej ali pa za več storitev,
opisanih v točkah od 3.1. do 3.42. skupaj.
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
posamezne 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
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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: 25. 2. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica
12, kontaktna oseba Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 1999 ob 8. uri, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne
do 31. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: vse naloge od
3.1. do 3.42. financira 100% naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 3. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. 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.
MOP – Geodetska uprava RS
Št. 0048-308/18-99
Ob-1070
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel.
061/132-5125,
faks
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba obdobnih (specialnih) zdravstvenih pregledov delavcev MNZ, in sicer na:
– UNZ Maribor: 950 delavcev, ocenjena vrednost 20,000.000 SIT,
– UNZ Celje: 650 delavcev, ocenjena
vrednost 13,000.000 SIT.
Skupna ocenjena vrednost naročila je
33,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila te storitve je predpisana
z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),
– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98, 91/98),
– zakon o obligacijskih razmerjih,
– zakon o prometnem davku (Ur. l. RS,
št. 4/93),
– zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98),
– pravilnik o preventivnih zdravstvenih
pregledih (Ur. l. SRS, št. 33/71),
– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navesti
je potrebno imena strokovnega osebja, ki
bo izvajalo razpisane storitve. Ponudniki morajo na obrazcih, ki sta prilogi razpisne dokumentacije, podati podatke o strokovnih
kadrih z ustrezno stopnjo izobrazbe ter njihove reference.
Ponudnik mora imeti zaposlene najmanj
3 delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe za
področje javnega naročila, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega javnega naročila.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
vse razpisane storitve za posamezen UNZ v
celoti.
Posameznih razpisanih storitev ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo razpisanih storitev. Predvideni datum
pričetka izvedbe storitve za UNZ Maribor
je 1. 5. 1999, predvideni datum zaključka
pa 20. 10. 1999. Za UNZ Celje je predvideni datum pričetka izvedbe storitve 1. 5.
1999, predvideni datum zaključka pa
30. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava za organizacijo in kadre, Sektor za zdravstveno
varstvo pri delu, Kotnikova 8a, 1501 Ljubljana, kontaktna oseba: Sonja Šimenc, tel.
061/300-1450.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 9.
do 11. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 3.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-18-99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 3. 1999 do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 3. 1999 ob 11. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku:
– za UNZ Maribor: 1,600.000 SIT,
– za UNZ Celje: 1,040.000 SIT.
Bančna garancija mora veljati najmanj
130 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev
MNZ, v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko javni zdravstveni zavodi in
zasebne ambulante medicine dela.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena, rok
izvedbe pregledov, finančno stanje ponudnika, kadri in reference strokovnih kadrov.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno, je 30 točk, za
rok izvedbe pregledov 16 točk, za finančno
stanje ponudnika 6 točk, za kadre 6 točk in
za reference strokovnih kadrov 4 točke.
18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 1/99
Ob-1095
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks 0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava zaščitnih sredstev in opreme ter zaščitnih sredstev,
opreme in materiala za požarno varnost
v TE Trbovlje, d.o.o. Vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje, TET, d.o.o.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se izdela v celoti.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 31. 3. 1999 do 31.
12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Služba za
varstvo pri delu in požarno varnost kont.
oseba Mojca Turnšek, Ob železnici 27, Trbovlje od 11. do 13. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 3. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 10. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Službo za varstvo pri delu in
požarno varnost, Ob železnici 27, Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 3. 1999 v prostorih TET, d.o.o., ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 10. 3.
1999 od 10. ure.
17., 18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 110-1/99
Ob-1120
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Fram – Slivnica –
BDC; monitoring površinskih in podzemnih vod.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Fram – Slivnica - BDC.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
varstvu okolja.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: končno poročilo za javnost je potrebno oddati v 28 mesecih po
podpisu pogodbe.
9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178 8439, faks 178 8332.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 12. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 12. 3. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Fram – Slivnica – BDC; monitoring
površinskih in podzemnih vod”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 3. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 270.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Metka Pavčič,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ulica
Talcev
24,
Maribor,
tel.
062/224-559, faks 062/224-549.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1121
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava nove katastrske izmere na AC odseku Maribor - Lenart.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
60,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC odsek Maribor - Lenart.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da - izvajalci geodetske stroke.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok za oddajo elaborata je najkasneje 20. 4. 1999.
9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 178-8439, faks 178-8332.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 23. 3. 1999.
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c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.300 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 3. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izdelava nove katastrske izmere na AC
odseku Maribor - Lenart”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 23. 3. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Nevenka Žvokelj, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
13-222-41, faks 13-22-170.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 045-02/93-1/7
Ob-1144
1. Naročnik: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefaks 061/125-50-77.
2. Način izbire: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za
opravljanje storitev svetovalnega (investitorskega) inženiringa pri prenovi velike dvorane Državnega zbora Republike
Slovenije:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I. Pripravljalna dela,
II. Nadzor nad izgradnjo,
III. Ekonomsko finančna opravila,
IV. Pravna in administrativno-tehnična
opravila.
Orientacijska vrednost prenove velike
dvorane je ca. 500 mio SIT, orientacijska
vrednost razpisanih storitev od I. do IV. pa
je 25 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti.
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: javni
razpis se izvaja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 91/98), zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97), navodila o vsebini objav za javna naročila v Ur. l.
RS (Uradni list RS, št. 60/98), navodila o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 73/97) in odločbe o imenovanju
komisije za vodenje postopka javnega razpisa št. 045-02/93-1/7 z dne 11. 2. 1999.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: potrebno je navesti poimenski seznam usposobljenega osebja (sestava tima, poklicna
usposobljenost in stalnost osebja).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisane storitve se lahko
ponudijo samo v celoti.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek pričetka storitve je april 1999, zaključek pa predvidoma
do konca prve polovice leta 2000.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v recepciji državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana (Matjaž Vovk).
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavnik od 22. 2.
1999 do vključno 1. 3. 1999 med 10. in
12. uro dopoldan.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo ob predložitvi pooblastila za dvig razpisne
dokumentacije v dveh izvodih in potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na ŽR
št.
50100-637-55237,
sklic
28-12114-713002-DVO (položnica ali virman).
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 15. 3. 1999 do 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti na naslov: Republika Slovenija, Državni
zbor, Komisija za vodenje postopka javnega
razpisa za izbiro izvajalca za opravljanje storitev svetovalnega (investitorskega) inženiringa pri prenovi velike dvorane Državnega

zbora Republike Slovenije (Matjaž Vovk),
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Lahko so tudi osebno vročene do istega
dne v recepciji državnega zbora.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 3. 1999 ob 9. uri
v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva
4, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v svojih ponudbah predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti z datumom veljavnosti do 25. 4. 1999 in izjavo
banke o predložitvi bančne garancije ob
podpisu pogodbe v višini 5% od pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti z datumom veljavnosti pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ponudbena cena mora
biti oblikovana na dan oddaje ponudbe in mora biti fiksna za čas trajanja izvedbe razpisanih
del. Spremeni se lahko samo v primeru spremembe davčne zakonodaje.
Rok za plačilo ne sme biti krajši od 30
dni po potrditvi računov s strani naročnika.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko odstopijo od ponudbe najkasneje do
15. 4. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila se bodo vrednotila v
naslednjem zaporedju:
– reference ponudnika pri podobnih naročilih in podobnem obsegu ter primerljivi
tehnologiji,
– usposobljenost osebja (sestava tima,
poklicna usposobljenost in stalnost osebja),
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri
pomočniku generalne sekretarke Miru Benuliču, tel. 061/178-94-65, vsak delavnik
od 2. 3. 1999 do vključno 8. 3. 1999 med
9. in 11. uro dopoldan.
19., 20.
Republika Slovenija
Državni zbor

ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 39/99
Ob-1042
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših občanov Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 14. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dnevna dostava in izbira blaga,
reference, ekonomska ugodnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
skupina 1: zelenjava, sadje in s. str. –
Cej Uroš, s.p., Vrtojba,
skupina 2: kruh in pekarsko pecivo –
M-Pekarna Ajdovščina
skupina 3: jajca – Pivka, d.d., Neverke
skupina 4: ribe – Golob Miran, s.p.
skupina 5: perutnina in pe. izdelki – Pivka, d.d., Neverke
skupina 6: sveže meso – Golob Miran,
s.p.
skupina 7: mesni izdelki – MIP, d.d.,
Nova Gorica
skupina 8: mleko in mlečni izdel. –
Agroind, Vipava
skupina 9: zmrznjeni izd. iz testa – Žito
pek. in test., Ljubljana
skupina 10: zmrznjena zelenjava – Žito
pek. in test. Ljubljana
skupina 11: testenine – Grosist Gorica,
d.d.
skupina 12: mlevski izdelki – Grosist Gorica, .d.d
skupina 13: splošno prehrambeno bl. –
Hubelj trgovina, d.d.
6. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ajdovščina, Bevkova ulica 10, 5270
Ajdovščina.
(b)
7. Pogodbena vrednost: skupna za vse
skupine 27,850.471 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina 1: 4,931.336 SIT, 4,306.377 SIT,
skupina 2: 2,413.485 SIT, 1,824.701
SIT,
skupina 3: 312.800 SIT, 228.480 SIT,
skupina 4: 546.000 SIT, 415.900 SIT,
skupina 5: 1,957.140 SIT, 1,832.558
SIT,
skupina 6: 6,474.170 SIT, 5,262.710
SIT,
skupina 7: 2,374.880 SIT, 1,881.750
SIT,
skupina 8: 5,260.766 SIT, 4,955.081
SIT,
skupina 9: 59.114 SIT, 36.020 SIT,
skupina 10: 123.224 SIT, 106.088
SIT,
skupina 11: 707.322 SIT, 328.490
SIT,
skupina 12: 518.931 SIT, 227.963
SIT,
skupina
13:
6,658.355
SIT,
4,872.517 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Ob-1043
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja blaga – brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, ugodne reference. Ostali ponujeni pogoji so med primerljivimi ponudniki podobni.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Select technology, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 18 osebnih računalnikov,
dodatna omrežna oprema in Office 97'
Std.
7. Pogodbena vrednost: 6,759.000 SIT
(brez p. d.).
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,142.000 SIT (brez p. d.),
6,759.000 SIT (brez p. d.).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.
Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija
Št. 387
Ob-1045
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor,
Zagrebška 91, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, določena v razpisni dokumentaciji: ponudbena cena, reference, tehnična opremljenost in struktura zaposlenih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pohištvo Šebjanič, s.p., Apače 94, 9253 Apače.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Gosposka
12 – Lekarna Center.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema poslovnih prostorov po projektu iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: 36,253.995 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,298.030 SIT, 35,792.820 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-8977.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 031/98
Ob-1046
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): ekonomska cena in plačilni pogoji, tehnična ustreznost, tehnična podpora v času
obratovanja, garnacija, reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Solid State Logic Limited,
Begbroke, Oxford, OX 1 RU, England.
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6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: audio mešalni mizi – 2
kosa.
7. Pogodbena
vrednost:
108,856.913,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 158,630.509 SIT, 90,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
RTV Slovenija
Št. 53/1
Ob-1047
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Dobrepolje, Videm 80, 1312 Videm Dobrepolje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep sprejet 9. 2.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo devet veljavnih (pravočasnih in pravilno
opremljenih) ponudb. Ena ponudba je bila
neveljavna. Na odpiranju ponudb je bila
ena ponudba izločena zaradi nepopolnosti.
Pri ocenjevanju vseh ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, ki so bila podana v
razpisni dokumentaciji. Merila za izbiro so
bila: ekonomsko najugodnejša cena, plačilni pogoji, odzivni čas na naročilo oziroma
potrebe naročnika, kvaliteta blaga, zagotovitev stalnosti cen za navedeni cenovni razred.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1 – goveje in svinjsko meso:
KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
– skupina 2 – zajčje, piščančje in puranje meso, izdelki in jajca: KZ Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
– skupina 3 – ribe in ribji izdelki: Mercator – poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,
– skupina 4 – sveže sadje in vrtnine:
Mercator – poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– skupina 5 – konzervirano sadje in vrtnine: KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto,
– skupina 6 – mlevski izdelki: Mercator
– poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,
– skupina 7 – mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,
skupina 8 – kakav in izdelki iz kakava:
Mercator – poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– skupina 9 – olje, sladkor, kis: Mercator – poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,
– skupina 10 – drobni prehrambeni izdelki: Mercator – poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– skupina 11 – sokovi in čaji: Mercator
– poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,
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– skupina 12 – kruh in izdelki: Pekarna
Blatnik, d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm
Dobrepolje.
6. (a) Kraj dobave: OŠ Dobrepolje, Videm
80, 1312 Videm Dobrepolje, PŠ Ponikve, Ponikve 38, 1312 Videm Dobrepolje, PŠ Kompolje, Kompolje 78, 1312 Videm Dobrepolje,
PŠ Struge, Lipa 16, 1313 Struge.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: količina artiklov, ki se bodo dobavljale sukcesivno, so v skladu z razpisno
dokumentacijo.
7. Pogodbena vrednost:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto: 2,979.341 SIT,
– Mercator – poslovni sistemi, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana: 4,254.758,80
SIT,
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana: 3,414.735,84 SIT,
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge 69,
1312 Videm Dobrepolje: 5,215.598 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudniki
ne nastopajo s podizvajalci.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sk. 1: 1,064.541 SIT, 880.541,50 SIT,
– sk. 2: 1,823.721 SIT, 1,745.807,50 SIT,
– sk. 3: 536.700 SIT, 441.798 SIT,
– sk. 4: 1,757.184 SIT, 1,477.098 SIT,
– sk. 5: 390.132 SIT, 287.431,87 SIT,
– sk. 6: 402.176,17 SIT, 372.157,40 SIT,
– sk. 7: 3,414.735,84 SIT, 3,201.408 SIT,
– sk. 8: 413.601 SIT, 336.395,40 SIT,
– sk. 9: 309.420 SIT, 274.095 SIT,
– sk. 10: 413.625,57 SIT, 329.970,80 SIT,
– sk. 11: 1,174.368 SIT, 1,023.244,20
SIT,
– sk. 12: 5,888.086,61 SIT, 5,215.598
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-112.
Osnovna šola Dobrepolje
Ob-1048
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik
Velenje, d.d., javno podjetje za pridobivanje
lignita, Partizanska 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): končna najnižja cena ob zahtevani kvaliteti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga po
posameznih sklopih se za obdobje februar
1999–januar 2000 prizna naslednjim ponudnikom:
– skupina A:
Lipa-Les Boštanj,
· GZ Podčetrtek,
· Mercator KZ Sevnica,
· Pohorje Slovenska Bistrica,
· Lesokov Brežice,
· Korenina Sevnica,
· Konda Semič,
– skupina B:
GZ Podčetrtek,
· Lesokov Brežice,
· Gozdana Boštanj,
– skupina C:
Lesokov Brežice,
· GG Novo mesto,
· Konda Semič,
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· Korenina Sevnica,
– skupina D: GIP Murska Sobota,
– skupina E:
ANIK Šmartno pri Slovenj Gradcu,
· GZ Slovenj Gradec,
· Files Velenje,
– skupina F:
ANIK Šmartno pri Slovenj Gradcu,
· Files Velenje,
– skupina G:
GZ Slovenj Gradec,
· ANIK Šmartno pri Slovenj Gradcu,
· Files Velenje.
6. (a) Kraj dobave: industrijski tir NOP/Preloge, ž. p. Šoštanj oziroma lesno skladišče.
(b)
7. Pogodbena vrednost: 270,211.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 15.307 SIT/m3, 8.480 SIT/m3,
– sklop B: 11.500 SIT/m3, 8.700 SIT/m3,
– sklop C: 26.000 SIT/m3, 14.250 SIT/m3,
– sklop D: 16.800 SIT/m3, 16.800 SIT/m3,
– sklop E: 13.200 SIT/m3, 10.000 SIT/m3,
– sklop F: 15.400 SIT/m3, 13.000 SIT/m3,
– sklop G: 16.800 SIT/m3, 13.300 SIT/m3.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 13- 98-2/99
Ob-1084
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Semedela Koper, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): 50. člen ZJN.
3. Datum izbire: 25. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): naročilo je bilo dodeljeno za skupino
živil sveže mleko in mlečni izdelki z upoštevanjem kriterijev: kakovost ponujenega blaga, odzivni čas, konkurenčnost cen. Za ostale skupine živil se postopek razpisa ponovi iz razlogov,
navedenih v 34. členu ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Agroind “Vipava 1894”, Vinarska
c. 5, 5271 Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana,
– Mlekarna Planika Kobarid, Gregorčičeva
32, 5222 Kobarid.
6. (a) Kraj dobave: enote Vrtca Markovec,
Prisoje, Slavnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sveže mleko in mlečni izdelki.
7. Pogodbena vrednost: 11,320.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
9,911.775 SIT, 7,388.549 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.
Vrtec Semedela, Koper
Št. 2056
Ob-1085
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 9. 2. 1999 ob 13. uri v Javnem podjetju Snaga, Povšetova 6, soba št. 51, II.
nadstropje.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): merila za izbiro najugodnejšega ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena, usklajenost
z obstoječo opremo, dobavni rok.
Na ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za dobavo in montažo nadgradenj za komunalna vozila – lahka tovorna nadgradnja se je prijavil 1 sam ponudnik, zato se
naročilo odda z neposredno pogodbo edinemu ponudniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
1. AS Domžale – ALU, d.o.o., Ljubljanska 1, Domžale, za dobavo in montažo: nadgradenj za lahka tovorna vozila.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgradnja z montažo za lahki
tovorni vozili – 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost:
1. AS Domžale – ALU, d.o.o., Ljubljanska 1, Domžale,
– nadgradnja z montažo za lahki tovorni
vozili – 2 kosa – 1,898.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 73 z dne 9. 1. 1999.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 2/99
Ob-1128
1. Naročnik, poštni naslov: Trubarjev dom
upokojencev, Loka pri Zidanem mostu 48,
1434 Loka pri Zidanem Mostu.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po.
50. čl. ZJN.
3. Datum izbire: 1. 2. 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: na že
drugi ponovljeni razpis se je prijavil samo en
ponudnik.
Merilo za dodelitev naročila je najnižja
končna cena in ugodnejši plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: ni bil izbran.
6. a) Kraj dobave: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu 48.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: kurilno olje, 140.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 6,106,800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na podlagi
ponovljenega neuspelega drugega razpisa se
je naročnik odločil za neposredni nakup
oziroma dobavo kurilnega olja (v skladu
tretjega odstavka 34. čl. ZJN) s podpisom
neposredne pogodbe s Petrolom Ljubljana Dunajska 50; Ljubljana, ki je bil edini ponudnik
na obeh neuspelih razpisih.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti,če je bil objavljen:
prvič: Ur. l. RS, št. 80/98, z dne 27. 11.
1998, Ob-8846; drugič: Ur. l. RS, št.2/99,
Ob-298 z dne 15. 1. 1999.
13.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Ob-1134
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): dvostopenjski javni razpis.
3. Datum izbire: 9. 2. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): ponudbena cena, tehnične prednosti,
cena pogarancijskega vzdrževanja, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: NIL d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pristopno ATM vozlišče za Enoto SiOL.
7. Pogodbena vrednost: 19,489.146,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
37,707.495,30 SIT, 19,489.146,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 46, z dne 19. 6. 1998, Ob-3655.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.
Ob-1145
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije – Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, p. p. 15, 1115 Ljubljana,
tel. 333-662, faks 333-647.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Mercator, d.d. – trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: zbirni centri za osebe z
začasnim zatočiščem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kruh in pecivo, mleko in mlečni
izdelki in ostalo prehrambeno blago.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
z vključenim TPD: 60,852.853 SIT, z vključenim TPD: 57,691.801,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Vlada RS
Urad za priseljevanje in begunce

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

Št. 01/99
Ob-1044
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica I. Lole Ribarja 18,
3325 Šoštanj, faks 063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 2. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): navedeni ponudnik je v skladu s kriteriji
za izbor dobavitelja, predpisanimi v razpisni dokumentaciji, dosegel najvišjo oceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: GIP Vegrad, d.d., Velenje, Prešernova 9a, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvajanje II. faze gradbenih
del na napravi za razžveplanje dimnih plinov bloka 5 v TE Šoštanj.
7. Pogodbena vrednost: 129,945.777,10
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
146,227.978 SIT, 129,619.018 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: teh ni bilo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 86 z dne 18. 12. 1998, Ob-8916.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 452-99
Ob-1049
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje
Komunala, d.o.o., Trbovlje, Savinjska c. 11a,
1420 Trbovlje.
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):
– najnižja ponudbena cena – 55 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom – 10
točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– dobavni roki – 10 točk,
– ISO 9001/9002 – 5 točk.
Posamezni ponudniki so dobili naslednje
število točk:
Za sklop a.a. rušitev dveh kotlov na premog tip IVKSR 15 TPK Zagreb:
– Rudis, d.d., Trbovlje – 92 točk,
– IMP Montaža Maribor, d.d. – 24 točk,
– Mio Metal, d.o.o., Maribor – 20 točk,
– IBT, d.d., Trbovlje – 94 točk.
Za sklop a.b. dobava in montaža enega
kotla na plin moči 10 MW:
– Rudis, d.d., Trbovlje – 97 točk,
– IMP Montaža Maribor, d.d. – 20 točk,
– IBT, d.d., Trbovlje – 63 točk.
Skupna ocena za sklop:
a.a. rušitev dveh kotlov na premog VKSR
15 TPK Zagreb:
– Rudis, d.d., Trbovlje – 92 točk,
– IMP Montaža, Maribor, d.d. – 24 točk,
– Mio Metal Maribor, d.o.o. – 20 točk,
– IBT, d.d., Trbovlje – 94 točk;
a.b. dobava in montaža enega kotla na plin,
moči 10 MW:
– Rudis, d.d., Trbovlje – 97 točk,
– IMP Montaža Maribor, d.d. – 20 točk,
– IBT, d.d., Trbovlje – 94 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
sklop a.a. IBT Projektiranje in inženiringi,
d.d., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje;
sklop a.b. Rudis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe:
a.a. rušitev dveh kotlov na premog tip
IVKSR 15 TPK Zagreb,
a.b. dobava in montaža enega kotla na
plin moči 10 MW (potrebna gradbena dela,
strojna oprema in elektro oprema).
Plato toplarne Polaj, Opekarna 27a, 1420
Trbovlje.
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7. Pogodbena vrednost:
a.a. 12,793.475 SIT,
a.b. 186,903.878 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop a.a. 4,
– za sklop a.b. 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
sklop
a.a. 20,536.397
SIT,
12,656.000 SIT,
– za sklop a.b. 199,556.437 SIT,
178,724.000 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-8738.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.
Št. 433/99
Ob-1087
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): potrjene reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela opraviti kot javno naročilo zahteva, ugodna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Begrad, d.d., Novo mesto, Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Ločni – kanal K4 s črpališčem.
7. Pogodbena vrednost: 15,021.341,40
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,972.464,70 SIT, 15,021.341,40 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-8985.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 85.311/99
Ob-1088
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21,
1420 Trbovlje, tel. 0601/34-030, 34-050,
faks 0601/26-318.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 1. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): strokovna usposobljenost, kompletnost
ponudbe, ponudbena cena, daljša garancijska doba za izvršena dela, rok izvedbe, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
– za gradbeno obrtniška dela: strojne
inštalacije, ključavničarska in mizarska dela Rihard Hren, s.p., Trbovlje, Vreskovo 17a,
– za dvigalo: DVG, d.o.o., Podjetje za dvigalogradnjo, Špruha 7, Trzin.
6.
7. Pogodbena vrednost: za gradbeno obrtniška dela: 5,317.788 SIT, za dvigalo:
3,970.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999; Ob-131.
Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje
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Št. 233-98/1850-55
Ob-1089
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-415, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference (50), cena po enoti
mere (30), kvaliteta – reklamacije za izvedena dela (20).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hering export, d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
gradbena dela za izgradnjo plinovoda
in sanacijo vodovoda ter montaža dela
za izgradnjo plinovoda po ulicah: ulica
Obnove, Trstenjakova in Stranska – MČ
Pobrežje.
7. Pogodbena
vrednost:
23,602.720,77 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,684.084 SIT, 23,602.720,77 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 233-98/1850-60
Ob-1090
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-415, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference (50), cena po enoti
mere (30), kvaliteta – reklamacije za izvedena dela (20).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poštrak, d.o.o., Maribor
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
gradbena dela za sanacijo vodovoda
po ulicah: Čanžekova, Jocova, Ul. Pohorskega bataljona – MČ Studenci.
7. Pogodbena vrednost: 31,638.302
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,342.822 SIT, 31,638.302 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
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Št. 110-1/99
Ob-1122
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana + SCT d.d., Slovenska 56, 1000

najvišja:
1) Trasa štiripasovne
AC od km 70.720 do km 74.500
2) Ureditev vodotokov na križanjih z AC
3) Predor Ločica s pogonsko centralo
4) Viadukt Ločica 6-1
najnižja:
1) Trasa štiripasovne
AC od km 70.720 do km 74.500
2) Ureditev vodotokov na križanjih z AC
3) Predor Ločica s pogonsko centralo
4) Viadukt Ločica 6-1 (varianta NG-A)
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
35 z dne 8. 5. 1998.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: us-

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. 281/99
Ob-1050
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire):
– višina premije,
– višina franšize,
– plačilni pogoji,
– druga merila (stopnja akontiranja zavarovalne škode).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Ljubljana + Primorje d.d., Vipavska 3, 5270
Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Celje – Ljubljana,
odsek 6: Vransko – Blagovica km
70.720 – km 87.507; pododsek 6/1
Vransko – Trojane km 70.720 – km
79.320, izvedba Del od km 70.720 –
km 74.500 v dolžini 3780 m (vključno s
predorom Ločica in viaduktom Ločica).
7. Pogodbena
vrednost:
8.398,930.013 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

SIT
1.816,988.366
138,221.945
3.967,607.226
4.392,581.259
SIT
1.598,949.762
121,635.312
3.181,491.865
3.496,853.074
posobljenim ponudnikom so bila poslana
vabila k predložitvi ponudbe, dne 26. 10.
1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovalne storitve:
– požarno in strojelomno zavarovanje premoženja,
– zavarovanje odgovornosti naročnika.
7. Pogodbena vrednost: 395,313.861
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 395,313.861 SIT, 338,466.919 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 80 z
dne 27. 11. 1998.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-1051
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 5. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izkušnje na delih in v večjih termoenergetskih objektih, strokovna usposobljenost ponudnika, kadrovska sestava in
razpoložljivost, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Himomontaža Maribor,
d.o.o., Čufarjeva 5, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje vzdrževalnih del na elektro-strojnih
napravah TE Trbovlje v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 50,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.757,25 SIT/h, 1.450 SIT/h.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: eden
od ponudnikov je zahteval revizijo javnega
razpisa.
12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 403-6/99
Ob-1052
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
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): ponudbena cena (30%), reference ponudnika (40%), sposobnost ponudnika, da javno naročilo opravi brez podizvajalcev in z lastno mehanoopremo (30%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zadruga Resa, z.o.o., Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Krško v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 15,272.820
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,298.457,80 SIT, 21,006.677,20
SIT.
11., 12.
Občina Krško
Št. 010238
Ob-1086
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisu (referenčni izdelki ponudnika, referenčni izdelki kadra, strokovna usposobljenost
kadra, tehnične zmogljivosti, tuje reference, nagrade, višina zavarovanja projektantske odgovornosti, mnenja naročnikov kot
potrditev kvalitete referenc.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Sposobnost za izvajanje raziskav in
študij se prizna:

1. El – Institut za ekološki inženiring,
d.o.o., Slovenska 9, Maribor,
2. Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana;
b) Sposobnost za izdelavo projektne dokumentacije vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s priključki in objekti črpališč,
vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE
in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in
kanalizacijskega sistema (grdbeni, strojni
tehnološki in elektro del) JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, se prizna:
1. IEI – Institut za ekološki inženiring,
d.o.o., Slovenska 9, Maribor,
2. Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljan,
3. KONO, Družba za svetovanje, projektiranje, izvedbo in strokovni nadzor gradbenih objektov, d.o.o., Vojkova 57, Ljubljana,
4. PUV, Nizke in vodne gradnje, d.d.,
Lava 11, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sposobnost za izdelavo raziskav, študij in
projektne dokumentacije vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja, črpališč,
vodohranov, čistilnih naprav in ostalih
objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
Št. 2/99-168
Ob-1127
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni dom Šentjur, Ulica Leona Dobrotinška
5, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dosedanje izkušnje (reference)
kadrovska struktura in strokovne reference,število stalno zaposlenih delavcev,cena,
finančna zmožnost v zadnjih 6 mesecih in
uporaba ekološko neoporečnih čistil. Utemeljitev: najugodnejša ponudba z najvišjim
številom točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pan hygia, d.o.o. čiščenje
in trgovina, Breg 133, 3313 Polzela.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje ambulantnih in poslovnih prostorov
v JZ ZD Šentjur in ZP Planina pri Sevnici v
skupni izmeri 1.358,80 m2.
7. Pogodbena vrednost: 438.028
SIT/mes.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4-10 točke se navede za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih).
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudge: najvišja: 453.839 SIT/mes, najnižja
426.251 SIT/mes.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 1 z dne
9. 1. 1999, Ob-132.
JZ ZD Šentjur
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Ob-1146
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije – Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, p. p. 15, 1115 Ljubljana, tel. 333-662, faks 333-647.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 20. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobavitelj kurilnega olja za potrebe zbirnih centrov za osebe z začasnim zatočiščem.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: z vključenim TPD in EKO takso: 42,55
SIT/liter, z vključenim TPD in EKO takso:
41,15 SIT/liter.
11., 12.
Vlada RS
Urad za priseljevanje in begunce

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

Št. 6295/765/2476
Ob-1138
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: 1. točka
54. člena ZJN.
3. Datum izbire: 3. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija za izvedbo
javnega naročila je ugotovila, da se je od
znanega števila usposobljenih ponudnikov
za določeno naročilo odzval samo eden
ponudnik, ki je zmožen zagotoviti pravočasno dobavo blaga – rezervnih delov in nam
zagotoviti izpolnitev vseh zahtevkov za zagotovitev kvalitete v NEK.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Enertech – Curtiss – Wright
flow control Corp. 2950 Birch Street Brea,
California 92821, USA.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: originalni rezervni deli
za črpalko (sistem spent fuel pit) model 3405 ameriškega proizvajalca Goulds
Pumps USA. Vse skupaj 20 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 6,442.359
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
statičnih in/ali dinamičnih testiranj ventilov v remontu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 13,363.824
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško

ZJN-05-B - Sposobnost
Ob-1065
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 9. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga za
zahtevano tehnično opremo, ustreznimi
strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE , d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za aktivnosti zamenjave uparjalnikov.
7. Pogodbena vrednost: 84,925.814
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 234/2398
Ob-1066
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
pvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s sklepom ob pričetku oddaje javnega naročila št.
NAB-8 z dne 2. 2. 1999 je na podlagi dokumentacije prejete od tehnične službe ugotovila, da je firma NUCLEAR CRANE originalni izvajalec opreme, za katero se zahteva
inženirska podpora pri pripravi za testiranje
in pri testiranju v času remonta v NEK-u.
Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 3. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): specifični tehnični zahtevki, zahtevki kvalitete (Q.A.) in ustrezni strokovni
kader.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CRANE NUCLEAR, 4 Glenarm Road, Larne, Co. Antrim, Northern
Ireland, BT 40 1BP.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: naročanje inženirske usluge za realizacijo
II faze MOV projekta, oziroma izvajanje

Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek
Ob-1149
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
prehrambeno blago, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999;
Ob-1007, se dodata naslednji točki:
– 2. (c) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
– 4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22.
– 4. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: potrebno je nakazati
5.000 SIT na ŽR: 51800-603-31322 –
za razpisno dokumentacijo. Ob dvigu dokumentacije je potrebno predložiti dokazila o vplačilu.
Vrtec Studenci Maribor
Ob-967
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks: 062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potrebno dobaviti: splošni drobni inventar.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,700.000 SIT.
Opomba: podroben seznam z opisom in
količinami blaga bo naročnik potencialnim
na njihov poziv, brezplačno dostavil po faksu oziroma po pošti.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnica Maribor,
Oskrba in vzdrževanje-nabavna služba Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 3. 1999,
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):

3.000 SIT, negotovinsko, na račun
št. 51800-603-33486.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 3. 1999 do
13. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor, Tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999, ob 10. uri, Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor, mala
konferenčna dvorana v 16. etaži kirurške
stolpnice.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN):
a) Status ponudnika (registracija, dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije).
b) Dokazilo o finančni boniteti ponudnika (BON 1 in BON 2, ali BON 3, ali podatki
iz bilance stanja).
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) Naročnik bo v primeru uspelega razpisa vse, ki jim bo priznal sposobnost po
potrebi pozval, da mu dostavijo ponudbe.
Naročnik bo izmed ponudnikov v neformalnem postopku izbral izvajalca, ki bo ob enaki kakovosti oziroma zahtevnosti blaga ponudli najnižjo ceno.
b) Razpis je ponovljen. Prvi neuspeli razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 in to: splošni drobni inventar
Ob-6059.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-968
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, faks: 062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potrebno dobaviti: jajca kokošja sveža B klase,
260.700 komadov.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnica Maribor,
Oskrba in vzdrževanje-nabavna služba Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 3. 1999,
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
3.000 SIT, negotovinsko, na račun št.
51800-603-33486.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 3. 1999 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Mari-
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bor, tajništvo oskrbe in vzdrževanja, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999, ob 9 uri, Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ul. 5, Maribor, mala
konferenčna dvorana v 16. etaži kirurške
stolpnice.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN):
a) status ponudnika (registracija, dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije),
b) dokazilo o finančni boniteti ponudnika
(BON 1 in BON 2, ali BON 3, ali podatki iz
bilance stanja).
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) Naročnik bo v primeru uspelega razpisa vse, ki jim bo priznal sposobnost po
potrebi pozval, da mu dostavijo ponudbe.
Naročnik bo izmed ponudnikov v neformalnem postopku izbral izvajalca, ki bo ob enaki kakovosti oziroma zahtevnosti blaga ponudli najnižjo ceno.
b) Razpis je ponovljen. Prvi neuspeli razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 in to: jajca kokošja sveža št.
Ob-6053.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-1063
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. sadni sokovi v različnih embalažah,
2. sadne pijače,
3. ledeni čaj,
4. sadni sirupi,
5. brezalkoholno pivo,
6. mineralna in navadna voda,
7. ostalo (vina, žgane pijače, gazirane pijače) – samo za lokacijo Restavracije Triglav – MORS.
Količina in točna specifikacija blaga je
razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
100,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: maj 1999–
maj 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 63/98), na račun št.

50100-637-55216.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “ponudba, na odpiraj,
MORS PUS 64/98 – pijače”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): da izpolnjuje formalne delovne in
tehnične pogoje ter ostali kriteriji navedeni v
razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, kont. oseba Marjeta Bartol,
tel. 061/171-21-55.
10.
Ministrstvo za obrambo
Št. 13-99-2
Ob-1064
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Semedela, Nova ul. 2/b, 6000
Koper, tel./faks 066/284-704.
2. (a) Kraj dobave: enote Vrtca, navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,680.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: april 1999 –
april 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Semedela, Nova ul.
2/b, 6000 Koper, tel. 066/282-545; kadrovsko-pravni referat, kont. oseba Milan
Vuga, po predhodni najavi in predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko na
ŽR 51400-603-30715.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 3. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Semedela, Nova ul.
2/b, 6000 Koper, z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis” in navedbo skupine oziroma
podskupine živil in številke objave javnega
razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja. Nepravočasnih oziroma
nepravilno izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 12. uri, Vrtec Semedela,
Nova ul. 2/b, 6000 Koper (večnamenski
prostor).
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 ose-
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ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kakovost ponujenega blaga (zaželena biološko pridelana živila), odzivni čas,
konkurenčnost cen ter drugi pogoji oziroma
merila iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovitev JN za nekatera živila, prva
objava v Uradnem listu RS, št. 78 z dne
20. 11. 1998.
10.
Vrtec Semedela, Koper
Št. 2056
Ob-1097
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (43. do 54. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– rezervni deli in potrošni material za
osebna vozila,
– rezervni deli in potrošni material za
gradbene stroje,
– rezervni deli in potrošni material za
komunalne stroje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za posamezne
sklope (dobavo rezervnih delov in potrošnega materiala za: osebna vozila, gradbene
stroje, komunalne stroje) ali celoto.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
rezervni deli in potrošni material za osebna vozila: 2,000.000 SIT,
rezervni deli in potrošni material za gradbene stroje: 6,000.000 SIT,
rezervni deli in potrošni material za komunalne stroje: 10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno preko leta.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okron,
soba številka 36, I. nadstropje, tel.
177-96-28, faks 177-97-13.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije na razpolago do 12. 3.
1999 med 8. in 12. uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika
pri
agenciji,
številka
50103-601-23953, s pripisom “JR
B1/99”.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
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22. 3. 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo rezervnih delov in potrošnega materiala – JR B1/99”.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetje, Marjeta Bambič,
soba številka 29, I. nadstropje, tel.
177-96-20, faks 177-97-13.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji staro največ
6 mesecev (Registrsko sodišče),
3. od notarja overjeno kopijo odločbe
o opravljanju dejavnosti staro največ 3 mesece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb,
4. potrdilo o plačanih davkih staro največ 1 mesece (Izpostava DURS),
5. potrdilo o nekaznovanju vodstvenih delavcev, staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),
6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),
7. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP);
Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju dejavnosti – potrdilo o vpisu v imenik samostojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (Uravni organ),
3. potrjena davčna napoved (Izpostava DURS),
4. potrdilo poslovne banke, ki vodi izvajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),
5. potrdilo o plačanih davkih staro največ 1 mesec (Izpostava DURS),
6. potrdilo, da v preteklih 3 letih vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem, staro
največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
7. potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudnikovo poslovanje ni sodno ali z drugo odločbo
ustavljeno, staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče);
Vsi:
1. način naročanja, prevzema in dobave,
2. dobavni roki,
3. reklamacijski pogoji,
4. plačilni pogoji,
5. velikost podjetja,
6. reference ponudnika,
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7. servisiranje in odzivni čas za odpravo okvar,
8. izjava o usposobljenosti ponudnika,
9. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
10. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
11. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen razpisni dokumentaciji.
Morebitne druge informacije se dobijo
pri Ludviku Bonaču.
9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev sposobnosti, (teža in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– plačilni pogoji – 20 točk,
– velikost podjetja – 20 točk,
– reference – 20 točk.
Način uporabe je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 112/99
Ob-1098
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-580.
2. (a) Kraj dobave: Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava RTG filmov, kontrastov in kemikalij.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,900.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo;
Biserka Benedetti, tel. 066/606-306, po
predhodni najavi.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 26. 2. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.000 SIT in se
plača
virmansko
na
žiro
račun:
51430-603-31364.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 3. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prevzemnica Biserka Benedetti.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 1999 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Rudi Benko, dipl. ek., tel. 066/606-430.
10.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 44/99
Ob-1099
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Borovnica, Paplerjeva 5, 1353
Borovnica, tel. faks 746-083.

2. (a) Kraj dobave: VVZ Borovnica, Paplerjeva 5, 1353 Borovnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Prehrambeno blago po skupinah:
mleko in mlečni izdelki – 1,200.000
SIT,
meso in mesni izdelki – 1,800.000
SIT,
sveže sadje in zelenjava– 1,900.000
SIT,
kruh in pecivo – 1,000.000 SIT,
ostalo
prehrambeno
blago
–
1,500.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,400.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: VVZ Borovnica, Paplerjeva
5, 1353 Borovnica.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
4. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50110-603-403607.
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: VVZ Borovnica, Paplerjeva
5, 1353 Borovnica.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 12. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji določeni v 40. členu zakona o javnih naročilih, pogoji določeni z
razpisno dokumentacijo (dobavni rok, plačilni rok, kontrola kakovosti, okvirni čas, najnižja cena).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom bo sklenjena
letna pogodba za dobavo blaga.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Vzgojno-varstveni zavod Borovnica
Št. 15/99
Ob-1100
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Bokalova 4, Jesenice, faks
064/860-044.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice, Bokalova 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 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: Dom upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice, Bokalova 4 v
prostorih uprave.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
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51530-603-31268 namen nakazila “Razpisna dokumentacija” ali na blagajni doma.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 3. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Bokalova 4, Jesenice.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 12. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji po 40. členu zakona o javnih
naročilih,
– pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9., 10.
Dom upokojencev
dr. Franceta Bergelja, Jesenice
Št. 15/99
Ob-1101
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, Kamnik, telefaks
061/831-326.
2. (a) Kraj dobave: Neveljska pot 26,
Kamnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,000.000 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: DSO Kamnik, Neveljska
pot 26, Kamnik, računovodstvo, med 8. in
13. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999 med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni zavoda.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 3. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, Kamnik, tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 8. uri v dvorani Doma starejših občanov.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): 1. pogoj iz 40. člena ZJN.
Pogoji določeni za razpisno dokumentacijo, cena.
9., 10.
Dom starejših občanov Kamnik
Št. 27/99
Ob-1102
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Kranj, Cesta 1.
maja 59, Kranj, telefaks št. 064/331-332.
2. (a) Kraj dobave: sedež naročnika: C.
1. maja 59, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,100.000 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: Dom upokojencev Kranj,
Cesta 1. maja 59, Kranj, kont. oseba Milan
Krančan, od ponedeljka do petka od 9. do
11. ure in od 12. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999 (tudi po roku).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-31621 ali na blagajni doma od
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure in od
12. do 14. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj, tajništvo (št. sobe:
011) z oznako: Za razpisno komisijo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Doma
upokojencev Kranj.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): 1. pogoj: 40. člen ZJN; 2. pogoj: razpisna dokumentacija, 3. pogoj: cena.
9., 10.
Dom upokojencev Kranj
Št. 17/99
Ob-1103
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,
Mengeš, faks 737-347.
2. (a) Kraj dobave: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
32,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš, servisna služba.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do 6.
3. 1999 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za komplet razpisne dokumentacije se plača 5.000 SIT na blagajni
zavoda ali na žiro račun 50120-603-55008,
Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 3. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš, v tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 11. uri v prostorih zavoda.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
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člen ZJN): 1. pogoj: po 40. členu zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), 2.
pogoji podani v navodilih v razpisni dokumentaciji, 3. cena.
9., 10.
Dom počitka Mengeš
Št. 22/99
Ob-1104
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, Preddvor, 064/451-110.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,126.000 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: Dom starejših občanov
Preddvor – tajništvo doma.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999 (vsak dan, razen sobote od 8.
do 14. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-30479 z namenom dokazila za
razpisno dokumentacijo ali na blagajni doma.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 3. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov
Preddvor, Potoče, Preddvor – tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 1999 ob 12. uri v Domu starejših
občanov Preddvor – večnamenska dvorana.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Dom starejših občanov Preddvor
Št. 10/99
Ob-1105
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom dr. Janka Benedika Radovljica,
Šercerjeva 35, faks 700-04-170.
2. (a) Kraj dobave: Dom dr. Janka Benedika, Šercerjeva 35, Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 1999
do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: računovodstvo, soba
št. 18.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, namen nakazila – za razpisno komisijo, način plačila –
na ŽR št. 51540-603-32015 ali na blagajno zavoda.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 3. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom dr. Janka Benedika,
Šercerjeva 35, Radovljica – računovodstvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 9. uri v računovodstvu
doma, soba št. 18.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
1. pogoji iz 40. člena ZJN,
2. pogoji, določeni za razpisno dokumentacijo,
3. cena.
9., 10.
Dom dr. Janka Benedika,
Radovljica
Št. 19/99
Ob-1106
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Matevža Langusa Radovljica,
Ceta na Jezerca 17, Radovljica, št. telefaksa 7000233.
2. (a) Kraj dobave: Radovljica, Cesta na
Jezerca 17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
- 03 od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: tajništvo, soba št. 58,
Dom Matevža Langusa Radovljica, C. na
Jezerca 17.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999
do 6. 3. 1999 od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51540-603-33764. Plačilo dokumentacije je možno tudi na blagajni Doma Matevža
Langusa.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: od 11. 3. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom Matevža Langusa
Radovljica, C. na Jezerca 17, tajništvo, soba št. 58 – po pošti ali pa osebno.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 12. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
a) pogoji določeni z razpisno dokumentacijo,
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b) cena
9., 10.
Dom Matevža Langusa
Radovljica
Št. 5/27/99
Ob-1107
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center slepih in slabovidnih, Stara
Loka 31, Škofja Loka, faks 064/616-309.
2. (a) Kraj dobave: Center slepih in slabovidnih, Stara Loka 31, Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 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: Center slepih in slabovidnih, Stara Loka 31, Škofja Loka, kont. oseba Gartnar Meta z dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51510-603-30832 s pripisom: za javna naročila ali osebno na blagajni CSS pri Gartnar Meti.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center slepih in slabovidnih,
Stara Loka 31, Škofja Loka, s pripisom: ne
odpiraj – javna naročila.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Center slepih in slabovidnih, Stara Loka 31,
Škofja Loka, sejna soba, 11. 3. 1999 ob
10. uri.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. čl. zakona o javnih
naročilih, pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in cena.
9., 10.
Center slepih in slabovidnih,
Škofja Loka
Ob-1108
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Tisje, Črni potok 13, Šmartno
pri Litiji, telefaks 061/887-476.
2. (a) Kraj dobave: Dom Tisje, Črni potok 13, Šmartno pri Litiji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 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: Dom Tisje, Črni potok 13,
Šmartno pri Litiji, uprava – tajništvo – Merzel Vera.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 6. 3. 1999 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazati na ŽR
50150-603-58062 ali položiti gotovino na
blagajni zavoda.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 11. 3.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom Tisje, Črni potok 13,
Šmartno pri Litiji, uprava – tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 10. uri v Domu Tisje, Črni
potok 13, Šmartno pri Litiji, v prostorih fizioterapije.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena zakona o javnih
naročilih,
– pogoji določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
Št. 12/99
Ob-1109
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica
58, Tržič, tel. 064/526-030.
2. (a) Kraj dobave: Ročevnica 58, Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago za
obdobje 12 mesecev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,300.000 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: tajništvo – soba št. 11.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 22. 2. 1999 do
6. 3. 1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51520-603-32148 ali v blagajni Doma s
pripisom “dokazila za plačano razpisno dokumentacijo”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje 11. 3. 1999
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, Tržič, soba št. 11 – tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 9. uri – skupni prostor
doma.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji določeni za razpisno dokumentacijo,
– cena.
9., 10.
Dom Petra Uzarja, Tržič
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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-1096
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vodovod-Kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava
2a,
3000
Celje,
faks
063/42-50-310.
2. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Celje.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbenih del ob odpravah okvar na cevovodih (vodovod, kanalizacija) in izvedba osnovnih montažnih
del.
(a)
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: gradbena
dela se izvajajo enakomerno preko celega leta.
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: 26. 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 za priznanje sposobnosti: upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo predložene ne glede na način predložitve najkasneje do 8. 3. 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 ugotavljanje sposobnosti za gradbena dela”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 3. 1999
ob 9. uri v tajništvu Vodovod-Kanalizacija,
JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: joint-venture.

Št.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– dokazila po dokumentaciji za ugotavljanje sposobnosti,
– rok odziva maksimalno 1 dan,
– usposobljenost (tehnična opremljenost in kadri),
– ustrezne reference (opisno),
– 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 večim ponudnikom.
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Celje
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– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok,
– reference,
– kompletnost ponudbe,
– ostale ugodnosti.
Investitor si pridržuje pravico, da dela
odda po delih, oziroma jih ne odda.
13. Stroške priprave ponudbe nosijo ponudniki sami.
14. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa – izbiri najugodnejših ponudnikov pisno obveščeni v roku 30 dni za oddajo
ponudb.
Proinženiring, d.o.o., Nova Gorica

Javni razpisi
Zbiranje ponudb
Popravek
Ob-1133
Proinženiring, d.o.o., Nova Gorica, Kidričeva 9a, objavlja
zbiranje ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
adaptacijo prostorov bivše telovadnice
v Prvačini v Stanovanjsko poslovni
objekt CP1
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica in
Krajevna skupnost Prvačina, Prvačina 48,
Prvačina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.
3. Kraj izvedbe: Prvačina.
4. Predmet razpisa:
– gradbena dela, obrtniška dela, strojne
instalacije, elektro instalacije, zunanja ureditev,
– izdelava PZI.
5. Eventualne dopolnitve ali variante mora ponudnik prikazati ločeno.
6. Dela se bodo izvajala s predvidenim
začetkom v mesecu maju 1999 (po podpisu pogodbe) in končala predvidoma v februarju 2000.
7. Dokumentacija je na vpogled na Proinženiringu, d.o.o., Kidričeva 9a, Nova Gorica, do 28. 2. 1999. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 8.000 SIT na ŽR 52000-60122706 pri APP Nova Gorica.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti kuverti
na naslov: Proinženiring, d.o.o., Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica, z oznako “Ne odpiraj – ponudba: Trgovsko poslovni objekt
CP1 v Prvačini”.
Rok za oddajo ponudbe je 23. 3. 1999
do 12. ure.
9. Odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
13. uri, v sejni sobi na Kidričevi 9a, Nova
Gorica.
10. Za zavarovanje ponudbe je treba dostaviti akceptni nalog v višini 10% ponudbenega zneska.
11. Vrednost ponudbenih del je ocenjena na 70,000.000 SIT.
12. Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov:

Št. 099/99
Ob-1156
V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
oddajo javnega naročila, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 9, z dne 13. 2. 1999,
Ob-994 se objava dopolni: Odpiranje ponudb bo javno in sicer na Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo, Dunajska
156, dne 8. 3. 1999 ob 10. uri!
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo

Ob-1118
Obvestilo
V Uradnem listu RS, št. 67 z dne 2. oktobra 1998, je bil objavljen javni razpis
za izbiro programov izobraževanja in
usposabljanja ter izvajalcev teh programov za področje programov javnih
del.
Na razpis se je doslej prijavilo zadostno
število ponudnikov, zato je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje sklenil javni
razpis predčasno zaključiti.
Zato vse interesente obveščamo, da bo
zadnje odpiranje ponudb v tem letu 20. marca 1999.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-1123
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (Uradni list RS, št. 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/98), objavljamo
javni razpis
za oddajo subvencij
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel.18-88-355, faks 18-88-367.
2. Predmet razpisa
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– Subvencioniranje energetskih pregledov podjetij, ustanov in večstanovanjskih objektov. Za subvencioniranje energetskih pregledov podjetij lahko kandidirajo podjetja in
samostojni podjetniki katerih strošek za porabljeno energijo v lanskem letu je presegal
5,000.000 SIT, za subvencijo energetskega pregleda zgradb pa lahko kandidirajo
javne ustanove oziroma upravljalci večstanovanjskih zgradb pri katerih je znašal strošek za porabljeno energijo v lanskem letu
več kot 2,500.000 SIT. Višina subvencije
za posamezen energetski pregled je v odvisnosti od stroška za porabljeno energijo in
od vrste pregleda določena v skladu z metodologijo, ki je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji, načelno pa se v okviru
razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa
s subvencijo pokrije prosilcu največ do polovice zneska, navedenega v pogodbi med
njim in izvajalcem energetskega pregleda.
Najvišji znesek subvencije za izvedbo energetskega pregleda v okviru tega razpisa znaša 1,200.000 SIT.
– Subvencioniranje energetskih zasnov
občin - zanj lahko kandidirajo občine. Višina
subvencije se v odvisnosti od velikosti obravnavanega območja in obsega dela določi v
skladu z metodologijo, navedeno v razpisni
dokumentaciji. Najvišji znesek subvencije za
izdelavo energetske zasnove občine znaša
največ do polovice vrednosti pogodbe med
prosilcem in izdelovalcem, v okviru tega razpisa ne več kot 6,000.000 SIT.
– Subvencioniranje priprave investicijske
dokumentacije za projekte učinkovite rabe
energije in soproizvodnje toplote in elektrike, skladne z uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja - zanj lahko kandidirajo podjetja, samostojni podjetniki, javne
ustanove oziroma upravitelji večstanovanjskih zgradb. Višina subvencije je za posamezno pripravo investicijske dokumentacije
določena v skladu z metodologijo, ki je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji,
načelno pa se v okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa s subvencijo pokrije prosilcu največ do polovice zneska,
navedenega v pogodbi med njim in izvajalcem priprave investicijske dokumentacije.
Najvišji znesek subvencije znaša 1,800.000
SIT.
Za odobritev subvencije mora prosilec
razen podatkov, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji, predložiti tudi veljavno pogodbo z izvajalsko organizacijo o izvajanju
energetskega pregleda, študije izvedljivosti
oziroma energetske zasnove.
Natančnejša merila in pogoji za odobritev subvencioniranja so našteti v razpisni
dokumentaciji. Dodatne informacije posreduje pri Agenciji Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije Dragotin Živkovič
vsak ponedeljek od 9. do 12. ure na telefonu 061/18-88-206.
3. Okvirna višina sredstev: 44,000.000
SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev: od marca 1999 do konca leta 1999.
Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo za vsako odpiranje vložene najkasneje do ponedeljka pred javnim odpira-
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njem do 15. ure v tajništvu na naslovu Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga - Ne odpiraj!” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila. Neustrezno dostavljenih
in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
5. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v torek,
23. 3. 1999, nato pa vsak četrti torek v
mesecu do porabe razpisanih sredstev, na
naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, Ljubljana, ob 12. uri v sejni
sobi agencije.
6. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
7. Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do
15. ure. Dosegljiva je tudi na Internetu: http:
www.mgd.si/aure.
8. Datum objave razpisa: 19. 2. 1999.
Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti
Ob-1125
Na podlagi 6. točke 82. člena zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96)
in 5. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. list
RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: uprava)
javni razpis
za subvencioniranje izgradnje objektov
in naprav obveznih lokalnih javnih
služb iz proračuna Republike Slovenije
v letu 1999
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb z nepovratnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije v letu 1999 na
naslednjih področjih:
1. ravnanje s komunalnimi odpadki - izgradnja in sanacija odlagališč ter sortirnic
odpadkov za nadaljnjo predelavo - v okvirni
višini 300 mio SIT,
2. čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda - v okvirni višini 300 mio SIT,
3. odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda - v okvirni višini 215 mio SIT,
4. oskrba s pitno vodo - varovanje in zaščita vodnih virov - v okvirni višini 215 mio
SIT.
Uprava si pridržuje pravico spremembe
navedenih okvirnih zneskov za posamezna
področja, kot tudi skupnega zneska.
II. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji-lokalne skupnosti ali izvajalci ustrezne gospodarske javne službe, kot njeni pooblaščeni
nosilci investitorskih poslov.
Lokalna skupnost se lahko prijavi pod
pogojem, da ima za področja, za katera
bodo porabljena sredstva subvencij, orga-

nizirano javno službo v skladu z zakonom o
gospodarskih javnih službah.
Za upravičenost prijave pod tč. I/2. in
I/3. mora lokalna skupnost dokazati, da je v
letu 1998 preko ustreznega izvajalca javne
službe pobirala na svojem območju takso
za obremenjevanje voda, in da je le - ta
uveljavil oprostitev plačila takse, skladno z
uredbo o taksi za obremenjenvanje vode
(Uradni list RS, št. 41/95, 44/95 in 8/96).
III. Pogoji za subvencioniranje
Pod tč. I/1. bo uprava obravnavala investicije s področja ravnanja s komunalnimi
odpadki in sicer izgradnjo odlagališč ter objektov, s katerimi se zmanjšujejo količine in
nevarnostni potencial odpadkov, namenjenih za odlaganje oziroma odloženih odpadkov (sortirnice odpadkov, kompostarne, objekte za predpripravo odpadkov za nadaljnjo predelavo, objekte za kontrolo količin
odpadkov za odlaganje, objekte za zmanjševanje emisij iz odlagališč odpadkov, itd).
Sanacija odlagališč bo obravnavana samo v
primerih, ko se v postopkih sanacije upoštevajo tehnične norme, ki jih določa predlog evropske direktive o odlagališčih
(COM(97)105 - final) in je v okviru sanacije
poskrbljeno za odlaganje odpadkov še najmanj za 5 let.
Pod tč. I/2 bo uprava obravnavala samo
tiste investicije iz predmeta razpisa, za katere je izdelana celovita rešitev odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ali ko gre za nadaljevanje investicij, ki jih je uprava že subvencionirala.
Pod tč. I/3 bo uprava obravnavala samo
tiste investicije iz predmeta razpisa, za katere je izdelana celovita rešitev odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ali ko gre za nadaljevanje investicij, ki jih je uprava že subvencionirala.
Pod tč. I/4 bo uprava obravnavala samo
tiste investicije iz predmeta razpisa, za katere je izdelana celovita rešitev vodooskrbe,
ali ko gre za nadaljevanje investicij, ki jih je
uprava že subvencionirala.
Uprava bo subvencionirala izbrane investicije praviloma do višine 50% vrednosti
izvajalskih pogodb, odvisno od izpolnjevanja prednostnih kriterijev. Izjemoma bo ta
odstotek lahko višji, v primeru če gre za
pospešitev dokončanja večletnih investicij,
ki jih je Uprava že sofinancirala v preteklem
obdobju, vendar skupen znesek subvencij v
razmerju do celotnega zneska investicije ne
more biti večji od 50%.
Predmet subvencioniranja niso stroški investicije do pridobitve gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo oziroma odločbe o priglasitvi del, stroški gradbenega nadzora in stroški najemanja kreditov.
V primerih, ko gre za nadaljevanje investicije za katero so bila v preteklosti že odobrena sredstva proračuna Republike Slovenije, bo uprava dodelila subvencije le, če so
pogodbene obveznosti iz preteklosti v celoti izpolnjene.
IV. Način subvencioniranja
Uprava bo z izbranim prejemnikom subvencije sklenila pogodbo o subvencioniranju. Svoje obveznosti po pogodbi bo uprava
poravnavala v odobrenem deležu, po pogodbeni dinamiki na podlagi zahtevkov prejemnikov subvencij s priloženimi situacijami
in računi, potrjenimi s strani nadzornega or-
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gana in odgovornega zastopnika lokalne
skupnosti.
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
V. Dokumentacija
Prijavitelj je v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji, dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo:
1. vlogo za dodelitev subvencije s podatki prijavitelja in podatki o investiciji na
predpisanem obrazcu,
2. dokaz o ustrezni organiziranosti javne
službe skladno z določili iz prvega odstavka
tč. II,
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka tč. II,
4. investicijsko dokumentacijo za prijavljeno investicijo,
5. gradbeno dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del za
prijavljeno investicijo,
6. izvleček iz projektne dokumentacije,
katera je sestavni del dokumenta pod tč.
V/5,
7. zapisnik o odpiranju ponudb in sklep
o izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi
javnega razpisa, oziroma argumentirano
obrazložitev za sklenitev neposredne pogodbe, skladno z zakonom o javnih naročilih,
8. pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom,
9. izpolnjen vprašalnik o načrtovanih investicijah v komunalno infrastrukturo in predvidenem načinu njihovega financiranja, oziroma dokazilo, da je bil izpolnjen vprašalnik
že poslan na Ministrstvo za okolje in prostor.
Pogodba iz tč. V/8 mora vsebovati ustrezna določila o zavarovanju pogodbenih
obveznosti v skladu s predpisi o javnih naročilih ter določilo, da lahko nadzira kvaliteto,
obseg in izvajanje terminskega plana dogovorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik
uprave.
Uprava si pridržuje pravico, da po svoji
presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo, tehnično-tehnoloških rešitev projektne
dokumentacije, citirane v dokumentu pod
tč. V/5 in presojo izvajalske pogodbe iz tč.
V/8, o čemer bo predhodno obvestila prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo
strinjal z naročilom revizije oziroma presoje,
se bo štelo, da je odstopil od prijave na
javni razpis.
Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od kandidatov zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno dokumentacijo. Če kandidat dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na osnovi znanih podatkov.
VI. Kriteriji
Uprava bo prednostno obravnavala vse
vloge za sofinanciranje investicij:
– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,
– ki varujejo okoljsko občutljiva območja
(jezera, morje, kraški svet, vodni viri, zavarovana območja, ali območja, ki so s prostorskim planom predvidena za zavarovanje),
– pri katerih je izkazana relativno večja
finančna udeležba lastnih sredstev.

Št.

Na posameznih področjih so prednostni
kriteriji še naslednji:
1. pri ravnanju s komunalnimi odpadki:
– ločeno zbiranje odpadkov in zagotovljenost predelave tako zbranih snovi (papir,
steklo, plastika, kovine),
– izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo
organski ogljik, iz odpadkov, namenjenih za
odlaganje,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– življenjska doba naložbe in velikost oskrbovane regije - za najmanj 20 let in za
najmanj 40.000 prebivalcev (izgradnja novih odlagališč mora zajemati tudi sanacijo
obstoječih odlagališč);
2. pri čiščenju komunalnih odpadnih voda:
– velikost čistilne naprave 15000 PE in
več,
– velikost čistilne naprave med 2000 PE
in 15000 PE,
– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– doseganje zahtevane stopnje čiščenja
po veljavnih predpisih,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– izvedba celovite rešitve odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. pri odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda:
– velikost kanaliziranega območja z najmanj 2000 prebivalci,
– priključitev širšega območja na že zgrajeno čistilno napravo z ustrezno stopnjo čiščenja,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– izvedba celovite rešitve odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
4. pri oskrbi s pitno vodo:
– oporečnost in visoka stopnja ogroženosti obstoječih vodnih virov,
– skladnost investicije s strateškimi usmeritvami države,
– izvedba celovite rešitve vodooskrbe,
– vzporedno reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
– podpiranje regionalnih projektov ohranitve poseljenosti podeželja;
VII. Rok in način prijave
Rok za prijavo v predpisani obliki je - ne
glede na vrsto prenosa - do 12. 4. 1999 do
15. ure.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumentacije je treba oddati na naslov: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b. 1000 Ljubljana in sicer za vsako
investicijo posebej v zaprti kuverti z navedbo naslova pošiljatelja, predmeta prijave in
napisom: “Prijava na javni razpis za subvencije - ne odpiraj - vloga!”.
Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 22. 2. 1999
dalje med 13. in 15. uro na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, d.d.,
1000 Ljubljana, Trg Republike 3, tel. 061
12 55 178, pri Poloni Dodič, proti plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
15.000 SIT. Kandidati se lahko dogovorijo
tudi za dostavo razpisne dokumentacije po
pošti.
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Za dodatne informacije lahko kandidati pisno zaprosijo Upravo Republike Slovenije za
varstvo narave. Odgovori na vprašanja, pomembna za vse prijavitelje, bodo poslani vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije za
konkretno področje iz točke I. tega razpisa.
Komisija bo v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene vloge pričela odpirati dne 15. 4. 1999 in sicer po vrstnem
redu prispetja.
Uprava bo o izidu razpisa obvestila vse
prijavitelje v roku 45 dni po končanem odpiranju.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave
Ob-1129
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove lupin v okviru
akcije “Ljubljana – moje mesto” v letu
1999
1. Predmet razpisa: izbira stavb za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in
streh na območju Mestne občine Ljubljana.
2. Okvirna višina sredstva, ki so na razpolago in višina financiranja:
a) S programom “Ljubljana moje mesto”
se v letu 1999 za obnovo uličnih pročelij in
streh namenja 74,000.000 SIT.
b) Obnova pročelij in streh se financira:
– v višini 25% vrednosti pogodbenih del
za stavbe, ki bodo vključene v akcijo po
splošnih kriterijih, ki so navedeni v 3. točki,
– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni in zgodovinski
spomenik (staro mestno jedro) ter stavbe,
ki jih je Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine evidentiral
za razglasitev kot arhitekturni spomenik;
– v višini 50% za stavbe, ki so bile razglašene za arhitekturni spomenik;
c) Pri zahtevnih investicijah bo – ne glede na opisan način sofinanciranja – delež
sofinanciranja določala Koordinacijska skupina za vodenje akcije Ljubljana – moje mesto za vsak primer posebej glede na razpoložljiva sredstva.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) stavba mora biti pomembna z vidika
kulturne dediščine (spomeniško varstveni,
arhitekturni in ambientalni pomen stavbe v
veduti mesta),
b) lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine;
c) lastniki stavb morajo imeti poravnane
finančne obveznosti do Mestne občine Ljubljana.
4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije stavbe in opis potrebnih del na stavbi s priloženo fotografijo,
b) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe,
c) izjava o zagotovitvi preostalih 75% oziroma 66% oziroma 50% sredstev (v stavbi z več
lastniki morajo izjavo podpisati vsi lastniki),
d) za stavbe v državni lasti dokazilo, da
so preostala sredstva za obnovo zagotovljena v državnem proračunu,
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e) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na žiro
račun št. 50100-845-50358 – MOL Mestna uprava. Navedena sredstva se vplačajo
kot zagotovilo za resnost ponudbe in bodo
v primeru, da stavba na tem javnem razpisu
ne bo izbrana, vrnjena plačniku v roku 30
dni po poteku razpisa. Zato je v prijavi potrebno navesti št. žiro računa, kamor se
sredstva vrnejo. V primeru, da je stavba na
tem razpisu izbrana in da lastnik oziroma
lastniki od izvedbe odstopi se sredstva ne
vrnejo,
f) izjavo o soglasju, da bo izvajalec del
izbran na podlagi javnega razpisa skladno z
zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).
g) izjava o tem, da bodo obnavljali
stavbno lupino po smernicah Ljubljanskega
regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) glede na:
a) pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti: 0–3 točke,
b) ambientalni pomen objekta v veduti
mesta (npr. stavbe v Stari Ljubljani, na Kongresnem trgu, stavbe na nabrežju Ljubljanice, stavbe v secesijskem predelu ob Miklošičevi ul. ali drugje po Ljubljani): 0–2 točki,
c) stavba locirana v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih
mestnih ambientov: 0–2 točki,
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto): 0–3 točke,
e) dotrajanost stavbe: 0–2 točki,
f) investicijsko manj zahtevne stavbe (z
razpoložljivimi sredstvi se želi obnoviti čim
več stavb): 0–2 točki,
g) sodelovanje na razpisu “Ljubljana moje mesto” v preteklih letih: 0–1 točka.
Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.
6. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št. 255/II, do vključno 15. 3.
1999 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako “Javni natečaj – obnova lupin – Ne
odpiraj”.
Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in plačilom.
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 3.
1999 ob 13. uri v prostoru pred sejo sobo
143/I., Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
7. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila dobijo zainteresirani na: Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem in okolje,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 133-62-88 ali
na podjetju Imovina, d.o.o., Trg MDB 14,
Ljubljana, tel. 125-61-66 ali 126-46-00 int.
210, vsak ponedeljek in sredo od 10. do
12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v 15 dneh po končanem natečaju.
Mestna občina Ljubljana
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Ob-1130
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje objavlja na podlagi
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97)
javni razpis
1. za oddajo komunalno urejenega
stavbnega zemljišča za izgradnjo objektov
obrtnih, servisnih, trgovskih in ostalih dejavnosti:
– parc. št. del. 2572, 253/1, 256/2,
257/4, del 260, 229/6, 237, 233, 234,
240/1, 241, 242, 244/1, 243, 247/1,
251/1, 250, 249, 252, 256/1, 257/2,
257/1, 259, 274, 275, del 276, del 277,
278, 281 in 264 k.o. Teharje, s skupno
površino ca. 19.200 m2.
Zazidalni pogoji so razvidni v proj. št.
070/97 (Ur. l. RS, št. 75/98). Zemljišča se
lahko odda v celoti ali v delih, vendar z
minimalno površino 1/3 kompleksa, lahko
pa tudi manjšo površino, če se bo vklapljala
v programsko zasnovo objektov, ki se bo
izdelala, če bo zemljišče oddano po delih.
Parcelacija zemljišča se bo izdelala na podlagi programskih zasnov objektov.
Cena stavbnega zemljišča je izračunana
na dan 31. 12. 1998 in znaša:
– odškodnina za stavbno zemljišče
6.017,94 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča,
– stroški opreme stavbnega zemljišča
7.218,00 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča
do meje kompleksa po ZN.
Zemljišče je opremljeno z vodovodnim,
kanalizacijskim, plinoomrežjem, cestnim in
PTT omrežjem.
V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, prav tako niso zajeti prispevki za priključitev na naprave individualne komunalne
rabe ter komunalna oprema znotraj kompleksa v primeru, da bo zemljišče oddano
večim investitorjem, ki se obračuna po dejanskih stroških.
2. Cena zemljišča in sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča se valorizira (v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – pomožna
proizvodnja gradbenega materiala, ki ga
vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko) na dan sklenitve pogodbe.
3. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 30 dni po podpisu pogodbe o oddaji predmetnega zemljišča.
4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
5. Rok za pričetek gradnje je v letu
1999, rok za dokončanje pa v letu 2000.
6. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.
7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa, na naslov: Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 9, z oznako za javni razpis.
Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% od izračunane vrednosti glede na povr-

šino investitorjeve ponudbe brez upoštevanja stroškov in četrte alinee 1. člena razpisa
in mora biti nakazana na ŽR Zavoda za planiranje
in
izgradnjo
Celje,
št.
50700-630-8010105. Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem javnem razpisu, uspelemu pa poračunali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi
o oddaji. Če uspeli ponudnik ne sprejme
pogodbe, varščina zapade;
b) idejno-programska zasnova objekta;
c) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpise iz sodnega registra za
pravne osebe. Ponudnik, ki uspe na javnem
razpisu, sklene z Zavodom za planiranje in
izgradnjo Celje pogodbo o oddaji zemljišča
v 8 dneh po sprejetju sklepa komisije.
Prednost ima investitor:
– ki kupi večjo površino,
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše
vklapljal v programsko zasnovo objektov.
8. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo obravnavala Komisija za
oddajo stavbnih zemljišč pri Zavodu za planiranje in izgradnjo v roku 10 dni, po preteku razpisnega roka ter o izboru obvestila
vse ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, tel. 484-822 int. 352.
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč
Občine Celje
Ob-1131
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje,
objavlja na podlagi 47. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 44/97)
javni razpis
1. za oddajo delno komunalnega urejenega stavbnega zemljišča v območju ZN
gospodarske cone vzhodne Trnovlje za
gradnjo objektov predvidenih servisnih,
obrtnih, trgovskih in ostalih dejavnosti:
– parc. št. 12/1, 13/1, 30, 14, 15,
31/1, 33/1, 69/2, 67, 36/1, 42/1, k.o.
Teharje, se izmeri ca. 9000 m2.
2. Zazidalni pogoji so razvidni v ZN
vzhodne Trnovlje, elab. RCC, št. 7/84 (Ur.
l. SRS, št. 23/88).
Zemljišče se lahko odda v celoti ali v
manjših delih. Na podlagi popolnih vlog bosta izdelana ureditveni načrt in parcelacija
za uspele interesente.
Prednost pri razpisu imajo ponudniki, ki
so zainteresirani za pridobitev celotnega
kompleksa.
3. Cena stavbnega zemljišča je izračunana na dan 31. 12. 1998 in znaša:
– odškodnina za stavbno zemljišče
4,254,80 SIT/m2,
– stroški opreme stavbnega zemljišča
7.218,00 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča.
Cena zemljišča in sorazmerni del stroškov za pripravo in opremo stavbnega zemljišča se valorizira (v skladu z indeksom rasti
cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih
Republike Slovenije – panožna proizvodnja
gradbenega materiala, ki ga vsak mesec
objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko) na dan sklenitve pogodbe. Zemljišče
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bo opremljeno z vodovodom, kanalizacijo,
električnim omrežjem, plinskim omrežjem,
cestnim, PTT-omrežjem in javno razsvetljavo.
4. V ceni iz 3. točke niso zajeti:
– prispevki za priključitev na komunalne
naprave individualne rabe,
– odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča,
– davek na promet nepremičnin.
5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravnomočnem sklepu komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
6. Rok za plačilo stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja stavbnega zemljišča je 30
dni po podpisu pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča.
7. Rok za pričetek gradnje je najkasneje
do konca leta 1999, rok za dokončanje do
konca leta 2000. V nasprotnem primeru si
Zavod za planiranje in izgradnjo pridržuje
pravico odstopiti od pogodbe.
8. Interesenti naj pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh po
objavi razpisa, na naslov: Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, z oznako za javni razpis – Trnovlje.
Ponudbi priložite:
Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10%
vrednosti stavbnega zemljišča s komunalno
opremo glede na površino zemljišča, na katerega se bo nanašala ponudba. Nakazana
mora biti na žiro račun Mestne občine Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje,
št. 50700-630-8010105. Neuspelemu ponudniku bomo varščino vrnili v osmih dneh
po končanem javnem razpisu, uspelemu pa
poračunali pri plačilu cene stavbnega zemljišča po pogodbi. Če uspeli ponudnik ne
sklene pogodbe v roku iz 5. točke, varščina
zapade.
9. Dokazila, ki prinašajo prednost pri izboru:
– je višja ponudbena cena za zemljišče,
– večja površina zemljišča oziroma celota razpisanega kompleksa,
– višja plačana varščina,
– kvalitetnejši program projektov, ki se
najbolj vklaplja na vhodu v mesto ipd.,
– krajši rok izgradnje.
10. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč pri Zavodu za
planiranje in izgradnjo v roku 10 dni po preteku razpisnega roka ter o izbiri obvestila
vse ponudnike, ki se bodo na razpis prijavili. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, po tel. 484-822, int.
361/368.
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč
Občine Celje
Št. 25/99
Ob-1132
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Pesnica objavlja

Št.

javni razpis
za izbiro programov na področju športa
v letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1999 bomo financirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– športna vzgoja predšolskih otrok (pouk
plavanja, program športne značke “Zlati sonček”, izvedba smučarskih tečajev),
– športna vadba osnovnošolskih otrok in
srednješolske mladine (8 urni programi vadbe in pouk plavanja);
2. Šport otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport:
– programe športne vadbe otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, in sicer 160-urne programe vadbe in
240-urne programe vadbe.
3. Športnorekreativno dejavnost odraslih;
4. Organizacijo športnorekreativnih prireditev in tekmovanj;
5. Izobraževanje strokovnih delavcev;
6. Vzdrževanje športnih objektov in nakup osnovnih sredstev.
III. Izbrane programe in akcije bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom za izbor in
izvedbo programov športa v Občini Pesnica.
Prijavni obrazec, podrobnejše podatke
lahko dobite na Občini Pesnica (soba M
10).
IV. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov.
V. Izvajalci morajo k prijavnem obrazcu
priložiti:
– potrdilo o registraciji,
– poimenske sezname vadečih,
– predračune del, kolikor se prijavljate
na sredstva za vzdrževanje objektov in nakup opreme.
VI. Rok za prijavo programov je 10 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
VII. Prijave na razpisnem obrazcu pošljite na naslov: Občina Pesnica, Občinski
urad, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, s pripisom “Javni razpis
– šport”.
VIII. Izbor bo objavljen v 15 dneh po poteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
Občina Pesnica
Št. 38/99
Ob-1135
V skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 34/98 in 91/98) in na podlagi 3. člena zakona o merilih in postopku
za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 21/95 in 18/96) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije z dne 28. 1. 1999 o
določitvi kvote za dajanje poroštev Republike Slovenije Ministrstvo za kulturo objavlja
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javni razpis
za pridobitev poroštev Republike
Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v obdobju od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj
za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb z območja Republike Slovenije v obdobju od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999.
Višina poroštvenega potenciala znaša
2.000,000.000 SIT.
Ministrstvo za kulturo poleg predpisanih
meril, ki jih določa zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96) zahteva izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– poroštvo je namenjeno prvenstveno
podpori projektom nujne obnove oziroma
razširitve javne infrastrukture na področju
kulture.
II. Pogoji razpisa:
1. Posamezno poroštvo se lahko izda
največ do višine 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 dokazuje, da bo kredit uporabljen v skladu s
prvo alineo pogojev razpisa (točka I.).
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 (cesija terjatev, hipoteke, ipd.).
5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predložiti poslovno poročilo za leto 1997 in 1998,
(oboje skupaj za bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 1999.
6. Za izdajo poroštvo za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom mora kreditojemalec predložiti študijo upravičenosti investicije.
7. Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za kulturo lahko zahteva od prosilca dodatne podatke in informacije za pojasnitev
posameznih eventualnih nejasnosti.
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III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo se daje za obveznosti z dospelostjo do sedmih let.
2. Poroštvo se daje za kredite, ki so
obrestovani po obrestni meri, ki je praviloma:
– za kratkoročne kredite nižja od
TOM+4%,
– za dolgoročne kredite nižja od
TOM+ 5%.
Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.
3. Republika Slovenija za izdana poroštva zaračunava provizijo v skladu z Navodilom o postopku za plačilo provizije za poroštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po
zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije.
IV. Prednost pri prodobivanju poroštev
RS imajo pravne osebe:
1. ki imajo lastne prihodke in pravne osebe, ki lahko ponudijo kvalitetnejšo obliko
zavarovanja kredita,
2. ki priložijo programe s področja kulture in varstva kulturne dediščine, njihova realizacija pa je nujnejša v smislu zagotavljanja
osnovnih pogojev za delovanje,
3. katerih programi z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva izkazuje
razvojno naravnanost programa,
4. katerih programi bodo v čim večji meri zagotavljali javni interes na področju kulture v skladu z 2. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94).
V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico
do izpolnitve poroštva Republike Slovenije,
če je preprečila ugasnitev porokove obveznosti in če je iz dokumentacije, priložene
zahtevku, razvidno, da je izkoristila vse zakonske 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. Pooblaščena organizacija, ki bo preverjala boniteto prosilcev in kvaliteto zavarovanj
V skladu s 5. in 12. členom zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije pred izbiro prijav na javni
razpis da mnenje o boniteti udeležencev in
kvaliteti ponujenih zavarovanj pooblaščena
organizacija: Slovenska izvozna družba d.d.,
Ljublana.
VII. Roki za prijave
Rok za prijave je odprt do 31. 12. 1999
oziroma do izčrpanja poroštvenega potenciala. Vloge morajo biti poslane po pošti
priporočeno ali predane v vložišču Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana v zaprti ovojnici z imenom in naslovom prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj, Prijava na razpis javni razpis za pridobivanje poroštev Republike Slovenije”.
Odpiranje prejetih prijav bo vsak zadnji
ponedeljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
VIII. Pogoji za udeležbo na razpis so:
– prijava,
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– ime in naslov prosilca (identifikacijska
oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
IX. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45. dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ministrstvu za kulturo, tel.
061/178-59-26 pri Ani Železnik.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1140
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi prvega odstavka 84. člena zakona
o veterinarstvu (ZVet, Ur. l. RS, št. 82/94,
21/95 in 16/96)
javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje
javne veterinarske službe na območju
Republike Slovenije
1. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 56-58.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe:
I.
A. Izvajanje dejavnosti iz 64. člena ZVet,
to je:
a)
1. spremljanje zdravstvenega stanja
živali,
2. izdajanje potrdil o zdravstvenem
stanju pošiljk živali, živil in surovin ter odpadkov živalskega izvora,
3. izdajanje zdravstvenih spričeval,
vodenje registra in označevanje domačih
živali,
4. veterinarsko-sanitarni pregledi pošiljk živali v notranjem prometu, pregledi v
sili in ne v sili zaklanih domačih živali, pregled živil živalskega izvora, namenjenih za
domačo porabo,
5. izdajanje zdravil in sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo imetnikom živali ter svetovanje,
b)
1. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti,
2. osemenjevanje na območju Republike Slovenije,
c) izvajanje ukrepov ob pojavu kužnih bolezni iz tretje skupine kužnih bolezni po pravilniku o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni,
določitvi načina in postopka obveščanja ter
določitvi laboratorijskih testov in metod (Ur.
l. RS, št. 34/96, 54/96) in vseh morebitnih
sprememb tega pravilnika,
d) izvajanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni živali.
B) Izvajanje odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih vsako
leto za naslednje leto z odredbo odredi minister.

II. Opravljanje javne veterinarske službe
na področju zdravstvenega varstva psov,
mačk in malih živali
A) Izvajanje dejavnosti iz 64. člena ZVet,
to je:
1. spremljanje zdravstvenega stanja
psov, mačk in malih živali,
2. izdajanje zdravstvenih spričeval za
pse in mačke, vodenje registra psov,
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in parazitarnih bolezni psov, mačk in
malih živali,
4. izdajanje zdravil imetnikom živali ter
svetovanje,
5. izvajanje osnovne laboratorijske
diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni
psov in mačk.
B) Izvajanje odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih vsako
leto za naslednje leto z odredbo odredi minister:
1. izvajanje dejavnosti, predpisane za
pse, mačke in male živali.
III. Opravljanje javne veterinarske službe
na velikih govedorejskih, prašičerejskih in
perutninskih obratih
A) Izvajanje dejavnosti iz 64. člena ZVet,
to je:
a) govedorejski obrati:
1. spremljanje zdravstvenega stanja
govedi,
2. vodenje registra in označevanje govedi,
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in parazitarnih bolezni govedi,
4. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanje govedi,
5. osnovno laboratorijsko diagnostiko
za odkrivanje kužnih bolezni pri govedi,
b) prašičerejski obrati:
1. spremljanje zdravstvenega stanja
prašičev,
2. vodenje registra in označevanje
prašičev,
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in parazitarnih bolezni prašičev,
4. skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjevanje prašičev,
5. osnovno laboratorijsko diagnostiko
za odkrivanje kužnih bolezni pri prašičih,
c) perutninski obrati:
1. spremljanje zdravstvenega stanja
perutnine,
2. vodenje registra;
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih in parazitarnih bolezni perutnine,
4. osnovno laboratorijsko diagnostiko
za odkrivanje kužnih bolezni pri perutnini.
B) Izvajanje odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni, ki jih vsako
leto za naslednje leto z odredbo odredi minister, za posamezne vrste živali.
IV. Pogoji za pridobitev koncesije
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Na javni razpis se lahko prijavijo:
– verificirane zasebne veterinarske organizacije, ki lahko opravljajo dejavnosti javne veterinarske službe, ki so se že javile na
prejšnji javni razpis in so bile njihove vloge
zavržene (k vlogi naj predložijo le dokumentacijo, ki je manjkala ob prvi prijavi) ter organizacije, ki so bile verificirane po objavi prvega razpisa,
– verificirane zasebne veterinarske organizacije, ki lahko opravljajo dejavnosti javne veterinarske službe iz 151. člena ZVet,
– veterinarski zavodi, ki še niso dokončali lastninskega preoblikovanja in so bili
verificirani po prejšnjih predpisih, vendar
najdlje eno leto po dokončanju lastninskega preoblikovanja,
– pravni nasledniki veterinarskih zavodov, ki so lastninsko preoblikovanje dokončali, niso pa še verificirani po veljavnih predpisih o veterinarstvu, vendar najdlje eno leto
po dokončanju lastninskega preoblikovanja.
Prijavitelj mora izpolnjevati predpisane
organizacijske, kadrovske, prostorske in higiensko-tehnične pogoje ter pogoje glede
opreme. Zagotavljati mora dežurstvo in stalno pripravljenost.
Izvajalci so veterinarski strokovni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo,
opravljen strokovni izpit ter morajo obvladati
slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa
tudi jezik narodnosti.
V. Obveznost koncesionarja:
– za izvajanje dejavnosti iz podtočk a) c)
in d) točke A (poglavja I.) in poglavja II. mora
zagotavljati 24-urno izvajanje veterinarske
službe območje dodeljeno s koncesijo;
– pri podtočki b) točke A (poglavja I.)
mora dejavnost osemenjevanja zagotoviti
vsakodnevno, razen ob praznikih in dela
prostih dnevih.
VI. Trajanje koncesijskega razmerja
Koncesijsko razmerje se sklene za dobo
10 let.
Rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VII. Prijava: prijavitelj se lahko prijavi za
opravljanje vseh dejavnosti iz posameznega
poglavja I. ali II. ali III.
Prijavi je treba priložiti:
– odločbo o verifikaciji in dovoljenje za
opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti,
– imena in priimke dr. vet. med. in vet.
tehnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji, z navedbo s polnim delovnim časom,
– overovljeno kopijo izpisa iz delovne
knjižice za strokovne delavce,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
strokovne izobrazbe (kopijo spričevala o
opravljenem strokovnem izpitu),
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o
gospodarskih družbah iz prve in druge alinee prvega odstavka III. poglavja tega razpisa,
– overjeni priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki,
– dokazilo o dokončanju lastninskega
preoblikovanja zavoda in kopijo vloge za verifikacijo za organizacije iz tretje alinee prvega odstavka IV. poglavja tega razpisa.

Št.

VIII. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj pošlje ali osebno prinese prijavo, skupaj z zahtevanimi prilogami in z oznako “Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za
opravljanje dejavnosti javne veterinarske
službe”, v zaprti ovojnici, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarsko upravo Republike Slovenije, Dunajska 56-58, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo in prilogami mora na
ta naslov prispeti do vključno 5. 3. 1999 do
14. ure.
Prepozno prispele ali nepopolne prijave
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
IX. Odpiranje prijav
Odpiranje prispelih prijav bo 9. 3. 1999
ob 10. uri, v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53/III.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo.
X. Merila
Pri izboru bodo imeli prednost prijavitelji, ki imajo:
– za stranke ugodnejšo razporeditev delovnega časa,
– večje število in boljšo dostopnost mest
za izdajanje zdravstvenih spričeval,
– boljšo opremljenost za opravljanje pregledov ter izvajanje hitre diagnostike,
– sklenjeno pogodbo za odvoz posebnih odpadkov,
– za stranke ugodnejšo razporeditev delovnega časa (sprejem naročil in izvajanje
osemenjevanja).
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 8.
do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana Obal,
dr. vet. med.).
XI. Izbira
O izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prispelih prijav.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-1142
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96 in 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98), prvega odstavka 18. člena zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
in proračuna Republike Slovenije za leto
1999 (Uradni list RS, št. 91/98), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5, Ljubljana, objavlja naslednji
javni razpis
na področju energetike
za obnovljive vire energije
1. Predmet razpisa
A) Financiranje sistemskih programov
izrabe obnovljivih virov energije, v celoti s
strani ministrstva. Ministrstvo bo financiralo
programe, ki pomenijo boljšo oceno razpoložljivih potencialov za posamezne obnovljive vire energije (male hidroelektrarne, biomasa, geotermalna energija, solarna energija, veter, odpadna toplota, odpadki, itd.)
ter strategijo in pristop pri sistemskem spodbujanju investicij za posamezne vrste.
B) Sofinanciranje študij izvedljivosti in investicijsko tehnične dokumentacije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s strani
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ministrstva v višini do 50% njihove vrednosti, za konkretne investicije. Ministrstvo bo
sofinanciralo izdelavo investicijske dokumentacije za konkretne investicije, ki bodo
na osnovi proučitve tehničnih, ekonomskih
in finančnih pogojev omogočale investitorjem odločitev za realizacijo investicijskih projektov.
C) Nepovratne subvencije za investicijske projekte obnovljivih virov energije (male
hidroelektrarne, sisteme daljinskega ogrevanja in kurilne naprave na lesno biomaso,
geotermalna energija, solarni sistemi za toplo vodo, fotovoltaika, elektrarne na veter in
toplarne in elektrarne na odpadke).
D) Program nepovratnih subvencij za
gospodinjstva (solarni sistemi za toplo vodo, toplotne črpalke, zimski vrtovi).
2. Vrednost razpisanih del
Okvirne vrednosti za naloge po razpisanih programih so:
Ad A) Sistemske študije 10,000.000 SIT;
Ad B) Študije izvedljivosti 20,000.000
SIT;
Ad C) Nepovratne subvencije za investicije 80,000.000 SIT;
Ad D) Nepovratne subvencije za gospodinjstva10,000.000 SIT.
3. Merila in pogoji
Za izvajanje razpisanih projektov pod A)
in B) lahko kandidirajo pravne osebe, ki so
registrirane po zakonu o gospodarskih družbah. Za izvajanje projektov pod C) in D)
lahko kandidirajo pravne in fizične osebe.
Merila in pogoji za izbiro najugodnejših
ponudb za projekte pod točko A in B so:
– nivo in kvaliteta predloženega programa del,
– preglednost ciljev in predlaganih ukrepov,
– pristop pri organiziranju izvajanja del,
reference vodje naloge in predlaganih
ekspertov na področju razpisanega programa,
– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisanega programa,
– višina ponudbene cene.
Merila vezana na kakovost ponudbe in
ponudnika imajo prevladujoč vpliv pri izbiri v
primerjavi z višino ponudbene cene.
Izgradnja novih investicijskih projekov obnovljivih virov energije pod točko C se nepovratno sofinancira pod naslednjimi pogoji:
– daljinsko ogrevanje s pomočjo biomase, v višini do maksimalno 25% investicijske
vrednosti projekta,
– kurilne naprave na biomaso, v višini do
maksimalno 15% investicijske vrednosti naprave z avtomatsko dozirno napravo,
– male hidroelektrarne, v višini do maksimalno 20.000 SIT/kW,
– uporaba geotermalne energije, v višini
do maksimalno 10.000 SIT/kW,
– vgradnja fotovoltaičnih celic za elektriko, v višini do maksimalno 240.000 SIT/kW,
– elektrarne na veter, v višini do maksimalno 120.000 SIT/kW,
– toplarne in elektrarne na odpadke, v
višini do maksimalno 60.000 SIT/kW,
– kurilne naprave ne smejo presegati
mejnih koncentracij emisij za male oziroma
srednje naprave, ki jih določa uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS
št. 73/94).
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Investicijski projekti za gospodinjstva pod
točko D se nepovratno sofinancirajo pod
naslednjimi pogoji:
– solarni sistemi za toplo vodo, največ
6 m2, v višini do maksimalno 18.000
SIT/m2,
– zimski vrtovi, v višini do maksimalno
100.000 SIT/enoto,
– toplotne črpalke, v višini do maksimalno 50.000 SIT/enoto.
4. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku in predložena na predpisanem
obrazcu z zahtevanimi prilogami.
Za projekte pod točko A in B mora za
formalno popolnost vloga vsebovati naslednje priloge:
1. usposobljenost ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti Statističnega urada,
4. boniteto ponudnika (BON 1 in BON 2
ali BON 3),
5. program del,
6. predračun stroškov,
7. plan financiranja,
8. terminski plan,
9. seznam strokovnjakov,
10. vzorec pogodbe,
11. splošne pogoje za izvajanje pogodbe,
12. izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
13. pisne dokaze oziroma reference o
uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti,
14. izjavo o zagotovitvi sredstev za ponudbe, kjer se zahteva sofinanciranje investitorjev.
Za projekte pod točko C mora vloga za
formalno popolnost vsebovati naslednje elemente:
1. vlogo na predpisanem obrazcu,
2. dokazilo o registraciji,
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti Statističnega urada,
4. Boniteto ponudnika (BON 1 in BON 2
ali BON 3),
5. idejni projekt,
6. investicijski program ali študijo izvedljivosti,
7. sklep organov upravljanja o naložbi,
8. dokazila za celotno finančno konstrukcijo projekta vključno z lastnimi sredstvi.
9. dokazilo o načinu zavarovanja pridobljenih finančnih sredstev (dokazilo o možnosti vpisa hipoteke na objekt ali bančna garancija),
10. lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
Za projekte pod točko D mora vloga za
formalno popolnost vsebovati naslednje elemente:
1. vlogo na predpisanem obrazcu,
2. osnovne tehnične podatke in načrte o
napravah,
3. fotografijo vgrajene naprave,
4. fotokopije računov za opremo in dela,
5. ustrezno dovoljenje upravnega organa,
6. pozitivno oceno energetskega svetovalca.
5. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe, v enem
izvodu, na naslov: Ministrstvo za gospodar-
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ske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na ovitku mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “ne odpiraj, ponudba« in navedbo javnega razpisa, na katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni
ali zaprti tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili predani. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Neveljavnih (nepravočasno predloženih
ali nepravilno označenih) in nepopolnih ponudb komisija ne bo obravnavala.
Prvo javno odpiranje ponudb bo dne
17. 3. 1999, ob 10. uri, nato pa vsako prvo
sredo v mesecu do porabe razpoložljivih
proračunskih sredstev, v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5, Ljubljana.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče ministrstva en dan pred javnim odpiranjem, do
15. ure. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb. Razpisna dokumentacija je
na voljo na recepciji ministrstva na Kotnikovi 5, v Ljubljani, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje Franjo
Curanovič vsak delovni dan od 9. do
12. ure, telefon (061) 178-32 83.
Ministrstvo za gopodarske dejavnosti

Objave
delniških družb
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-1053
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe sklicuje uprava
2. sejo skupščine,
ki bo 22. 3. 1999 ob 12. uri, na sedežu
delniške družbe v Radovljici, Jalnova 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer predsednik skupščine, notar in preštevalka glasov po predlogu
uprave.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za poslovno leto 1997.
3. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila za obdobje od 1. 1. do 30. 9.
1998.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poročilo za obdobje od 1. 1. do 30. 9.
1998.
Pokrivanje izgub v preteklih letih v breme rezerv in revalorizacijskega popravka kapitala.

Predlog sklepa: izguba iz preteklih let in
izguba poslovnega leta, ki na dan 30. 9.
1998 v revalorizirani višini znašata
1.170,385.499 SIT, se pokrijeta v breme
revalorizacijskega popravka rezerv v višini
288,190.304 SIT, v breme rezerv v višini
289,926.000 SIT in v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini
362,905.315 SIT, tako da ostane še nepokrita izguba v višini 229,363.880 SIT.
5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: z namenom pokrivanja
preostale izgube v višini 229,363.880 SIT
se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, ki na dan 30. 9. 1998 znaša
365,091.000 SIT, tako da se osnovni kapital družbe zniža na vrednost 135,727.120
SIT. Dosedanje delnice s serijskimi številkami od 1 do 365.091 se razveljavijo.
6. Sprejem sklepa o spremembi (povečanju) osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital se poveča za 386,747.000 SIT in tako znaša
522,474.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 386.747 navadnih imenskih delnic v nominalni višini 1.000
SIT za delnico.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev naslednjih upnikov, ki prevzamejo na novo izdane delnice:
– Republika Slovenija za terjatve Ministrstva za finance, Davčni urad Kranj, s cesijo svojih terjatev na Almiro, d.d., v višini
92,525.002 SIT, vplača 92.525 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 92,525.000 SIT;
– Republika Slovenija za terjatve Ministrstva za okolje in prostor, s cesijo svojih
terjatev na Almiro, d.d., v višini 1,915.164
SIT, vplača 1.915 navadnih delnic, katerih
skupna nominalna vrednost je 1,915.000
SIT;
– Kočevski tisk, d.d., Ljubljanska 18a,
Kočevje, s cesijo svojih terjatev na Almiro,
d.d., v višini 1,735.377 SIT, vplača 1.735
navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 1,735.000 SIT;
Almiratrade, d.o.o., Jalnova 2, Radovljica, s cesijo svojih terjatev na Almiro, d.d., v
višini 20,731.751 SIT, vplača 20.731 navadnih delnic, katerih skupna nominalna
vrednost je 20,731.000 SIT;
– Občina Radovljica, Gorenjska 19, Radovljica, s cesijo svojih terjatev na Almiro,
d.d., v višini 12,605.453 SIT, vplača
12.605 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je 12,605.000 SIT;
– delavci kot posamezni upniki iz naslova manj izplačanih plač s cesijo svojih terjatev na Almiro, d.d., v višini 224,946.630
SIT, vplačajo 224.722 navadnih delnic, katerih nominalna vrednost je 224,722.000
SIT;
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Bleiweisova 20, Kranj, s cesijo svojih terjatev na Almiro, d.d., v višini 32,287.824 SIT, vplača
32.287 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je 32,287.000 SIT.
Zaradi zaokroževanja odstopljenih terjatev pri vplačilu delnic iz tega sklepa se ustrezno povečajo rezerve družbe.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
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Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala, se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.
Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet z odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava nad dolžnikom Almira, d.d., pravnomočno potrjena.
Če posamezni upnik ne vpiše novih delnic v predvidenem roku, se znesek povečanja osnovnega kapitala ustrezno zmanjša.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana.
Skupščina se seznani z odstopno izjavo
člana nadzornega sveta Bogomirja Rozmana.
Predlog sklepa: izvoli se novi član nadzornega sveta Marko Domicelj, dipl. ek. &
dipl. jur.
8. Veljavnost sklepov.
Predlog sklepa: sklepi od št. 4 do št. 6
se sprejmejo z odložnim pogojem, da je
predlagana prisilna poravnava, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Kranju pod opr. št. St
14/98, pravnomočno potrjena s strani poravnalnega senata.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničarje oziroma njihove pooblaščence naprošamo, da
pooblastila za zastopanje na skupščini deponirajo v tajništvu družbe vsaj tri dni pred
sejo skupščine. Udeleženci skupščine naj
se prijavijo ob prihodu na skupščino pred
vstopom v sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 2. sejo skupščine je
delničarjem na voljo in vpogled v tajništvu
družbe na sedežu družbe v Radovljici, Jalnova 2, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine, od 8. do 12. ure.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova seja skupščine, z istim dnevnim redom, dne 22. 3. 1999
ob 13. uri. Seja bo sklepčna za odločanje,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Almira, d.d.
uprava
Št. 336
Ob-1054
Na podlagi 5.6. točke statuta družbe Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3, sklicujem
2. izredno skupščino
delniške družbe Živila Kranj, d.d.,
Naklo,
ki bo v četrtek, dne 25. 3. 1999, s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu
družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se:
– Jakob Korenčan za predsednika
skupščine,
– Boža Remic in Andreja Škrjanc za preštevalki glasov.
Za zapisnikarico se imenuje Mateja
Parte.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Duša Trobec Bučan.

Št.

2. Sprememba poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
poslovnika o delu skupščine z vsebino iz
predloga uprave in nadzornega sveta.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, z vsebino iz predloga
uprave in nadzornega sveta.
4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za člane nadzornega sveta se izvolijo: Emil Milan
Pintar, mag., Nikolaj Bevk, dipl. inž., Franc
Markelj, ek., Marija Poznič, ek., Staša Pavlič.
Vsak nov predlog delničarja mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno
pooblastilo.
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti zbrana po postopku in z vsebino, ki jo
določa zakon o prevzemih.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Uprava družbe in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
O sklepih odloča skupščina z večino oddanih glasov.
Predlog spremembe statuta družbe je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, in sicer v pisarni pomočnika direktorja družbe za splošno področje, vsak delovnik med 11. in 13.
uro.
Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Živila Kranj, d.d., Naklo
uprava družbe
Ob-1124
Uprava družbe Cimos International Avtomobilska industrija d.d. Koper, na podlagi
F.C. točke statuta in zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
3. redno skupščino družbe,
ki bo v soboto, dne 20. 3. 1999 ob
11. uri na sedežu družbe v Kopru, Marežganskega upora 2, Koper.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skuščine, dva preštevalca glasov in notarja, po
predlogu uprave.
2. Poročilo uprave o poteku postopka
prisilne poravne v Cimos International, d.d.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe sprejme poročilo uprave o poteku postopka prisilne poravnave nad Cimos International d.d.
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3. Povečanje kapitala družbe v okvriru
postopka prisilne poravnave.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala v
višini konvertiranih terjatev v kapital ter
zmanjšano za višino ugotovljene izgube, po
predlogu uprave.
Povečanje osnovega kapitala se izvede
z izdajo navadnih delnic v nominalni višini
1.000 SIT za delnico.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
cesijo oziroma konverizjo terjatev upnikov,
ki prevzamejo na novo izdane delnice.
Zaradi zaokroževanja odstopljenih terjatev pri vplačilu delnic iz predmetnega sklepa navzdol na 1.000 SIT se ustrezno povečajo rezerve družbe.
Konvertirane terjatve upnikov s sprenosom prenehajo zaradi vplačila novih delnic z
odložilnim pogojem pravnomočno sklenjene prisilne poravnave.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.
Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžnikom Cimos International d.d., ki se vodi pri
Okrožnem sodišču v Kopru pod opr. št. St
15/98, pravnomočno potrjena.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta in imenuje novega člana
nadzorenga sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Skupščina sprejme na znanje razrešitev
in izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delavcev.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Vpogled v gradivo: gradivo za skuščino
družbe s predlogi sklepov in predlaganimi
spremembami statuta družbe, je delničarjem na vpogled v sekretariatu družbe na
sedežu družbe Cimos International d.d. v
Kopru, C. Marežganskega upora 2, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro, od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skuščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in so vpisani v
delniško knjigo na dan 2. 3. 1999. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo za glasovanje.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
indentifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
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Sklepčnost skupščine
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 12.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos International, d.d
predsednik uprave
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Ob-1113
Ime javnega glasila: Naš čas.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., časopisno založniško in RTV podjetje, Velenje.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Boris Zakošek, Šalek 6, Velenje.
Direktor izdajatelja: Boris Zakošek.
Ob-1114

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-1110
Ime javnega glasila: TV program “LOKA
TV”.
Izdajatelj: Podjetje LOKA TV, d.o.o.,
Škofja Loka.
Viri financiranja:
– proračun Občine Škofja Loka,
– ekonomska propaganda,
– snemanje projektov po naročilu.
Upravljalski in lastniški deleži:
– 20% Tadej Gortnar, Poljšica nad Podnartom 3, Podnart,
– 20% Rok Kafol, Podlubnik 42, Škofja
Loka,
– 20% Aleksander Markelj, Na Klisu 7,
Vrhnika,
– 20% Franc Dolinar, Kandrše 27, Vače,
– 10% Janez Strojan, Virlog 14, Škofja
Loka,
– 10% Igor Drakulič, Podlubnik 46,
Škofja Loka.
Odgovorna oseba: Tadej Gortnar.
Ob-1111
Ime javnega glasila: Otrok in družina.
Izdajatelj: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Izdajatelja zastopa: Anita Albreht, generalna sekretarka ZPMS.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja
(oglaševanje in naročnina) ter dotacije Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za šolstvo
in šport RS ter Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve RS.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Ob-1112
Ime javnega glasila: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Glavni trg 30,
Novo mesto.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala: Alpha,
d.o.o., Glavni trg 30, Novo mesto (lastnik
100 odstotkov kapitala).
Uprava: Jože Simčič, direktor.

Ime javnega glasila: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 5.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Infond-Zlat, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
Člani uprave izdajatelja: Jure Božič, Drago Pleško, Marija Auda, Biserka BožičnikKrižanec.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Jože
Mermal, mag. Branko Pavlin, Darinka Mazora-Stopar.
Ob-1115
Ime javnega glasila: Radio Triglav.
Izdajatelj javnega glasila: Radio Triglav
Jesenice, d.o.o., Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 10% upravljalskih pravic: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160.
Poslovodstvo: začasna direktorica Rina
Klinar.
Ob-1116
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio
Brezje, d.o.o., Na Trati 2, 2112 Maribor.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
1000% lastnik: Štefan Jambrošič.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, jur.

Razne objave
Ob-1139
Podjetje Ozelot, d.o.o., Hacquetova 9,
1113 Ljubljana, objavlja
pisno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje:
1. dva skladiščna prostora v izmeri 313
m2 oziroma 244 m2, z ločenimi pisarnami in
sanitarijami, Bratovževa ploščad v Ljubljani,
2. lokal – poslovni prostor v izmeri 69
m2, namenjen gostinski dejavnosti s skladiščem, v izmeri 33 m2, Ljubljana-Bežigrad
(zaseden – najemnik),
3. zazidano stavbno zemljišče na parc.
št. 1491/1, številka z. k. vložka 307, k. o.
Zelena jama, namenjeno poslovno-stanovanjski gradnji, v skupni izmeri 4.056 m 2. S
predkupno pravico za sosednjo parcelo v
izmeri 4.100 m2. Zazidalni načrt že sprejet.
Interesenti naj ponudbe pošljejo na naslov: Ozelot, d.o.o., Hacquetova 9, 1113
Ljubljana, in sicer najkasneje do 26. 2.
1999. Vse informacije lahko dobite na istem naslovu od ponedeljka do petka med
9. in 15. uro, ali po telefonu
061/132-21-09.
Ozelot, d.o.o., Ljubljana
Št. 12/99
Ob-1147
Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič,
Muzejska 11, enota Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja, Balos 4, Tržič, preklicuje štampiljko okrogle oblike premera 20 mm, znotraj dvojne krožnice ima na obodu napisano
ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE,
v sredini pa v treh ravnih vrstah ENOTA
KNJIŽNICA, dr. TONETA PRETNARJA,
TRŽIČ.
Ob-1148
Izletnik, d.d., Celje, prometno, gostinsko in turistično podjetje, Aškerčeva 20,
Celje, preklicuje licenco št. GZS
0000223/21 za vozilo TAM 190 A 109 T
CE F5-810, izdano dne 1. 12. 1997.

Ob-1117
Ime javnega glasila: časopis Vestnik in
Radio Murski val.
Viri financiranja: v glavnem iz lastnih virov.
V strukturi prihodkov Vestnika predstavlja naročnina 55%, oglasi 34% in 11% ostali
prihodki. V strukturi prihodkov Radia Murski
val znašajo prihodki od oglasov 92% in 8%
ostali prihodki.
Struktura kapitala: Družba pooblaščenka IVR, d.o.o., 33%, Slovenski odškodninski sklad 10%, 51% zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci in 6% lastni sklad delnic.
Uprava: direktorica Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Majda HorvatZver – predsednica, Bojan Peček, Ludvik
Kovač, Renata Bakan-Ficko in Silva Zavašnik.

Ob-1153
Martin Jurečič ml., 1951, Miklošičeva
2/c, Domžale, objavljam: moj podpis na zapisniku
v
“A”
delu,
vloge
št.
903/12-1711/98 k.o. Šujica, je ničen z
dnem 16. 12. 1998, po dokumentu prevzetem pod št. 903/10-162/98-1, 18. 12.
1998.
Kavčič Jožica s.p., Polica 14, Naklo,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
26733/1225/00-28/95 izdano 6. 3.
1995. g-10109
Lipovec Irma, Na jasi 34, Tržič, preklicuje
priglasitveni
list,
opravilna
št. 58-0428185, izdana 1. 1. 1995.
g-10054
Medigo d.o.o., Jana Husa 38, Ljubljana,
preklicuje štampiljko z napisom MEDIGOd.o.o. LJUBLJANA. s-10299

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Podgoršek Katarina, s.p., Ptujska ulica
1a, Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje
št. 37908/2564/00-34/1995, izdano
6. 3. 1995. s-10091
TUS d.o.o., Zg. Jezersko 139, Zgornje
Jezersko, preklicuje licenco za tov. vozilo
Mercedez-benz 1619 K 39, št. dokumenta
1681/33. g-10168
Terme Maribor d.d., Pohorska 9, Maribor, preklicuje štampiljko – velikost 4,5
cm-1.5.cm z napisom Terme Maribor
zdravstvo, turizem, rekreacija d.d. Hotel Habakuk. p-10070

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Baloh Barbara, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, potni list št. AA 936727, izdala
UE Ljubljana. s-10309
Baša Gorazd, Podpeč 66, Preserje, potni list št. BA 736363. s-10137
Beganović Selim, Cesta na Poljane 26,
Ljubljana, potni list št. BA 498039. s-10229
Belec Darko, Šulinci 46, Gornji Petrovci, potni list št. AA 074403. p-10024
Belič Boštjan, Krištofova ulica 18, Ljubljana, potni list št. AA 49991, izdala UE
Ljubljana. s-10089
Belič Lan, Krištofova ulica 18, Ljubljana,
potni list št. BA 859984, izdala UE Ljubljana. s-10088
Božič Ljuba Mara, Šempas 17 c, Šempas, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 73/98. g-10068
Boruta Ema, Ul. pregnancev 12, Ljubljana, osebno izkaznico št. 111024. s-10125
Cetušić Nikola, Raičeva ul. 4, Ptuj, osebno izkaznico št. 150206. g-10212
Cvikl Franci, Pristava 3c, Vojnik, potni
list št. BA 505808, izdala UE Celje.
p-12022
Črešnik Katja, Spuhlja 109/b, Ptuj, potni
list št. AA 263945, izdala UE Ptuj. p-10037
Črnigoj Marijan, Polževa ulica 6e, Ajdovščina, potni list št. AA 120292, izdala
UE Ajdovščina. g-10207
Derganc Aleksandra, Teslova 2 a, Ljubljana, potni list št. AA 457246. s-10298
Dodič Sonja, Markovščina 15/a, Materija,
maloobmejno
prepustnico
VS
AI 038344, izdala UE Sežana. p-10003
Đuranović Alen, Ul. solidarnosti 5, Litija,
potni list št. AA 416254, izdala UE Litija.
s-10152
Fornazarič Rajmond, Renče 40, Renče,
potni list št. AA 14830, izdala UE Nova Gorica. g-10274
Gašperlin Danica, Grajzerjeva ul. 29,
Ljubljana, potni list št. AA 716812, izdala
UE Ljubljana. p-10075
Gobec Dragica, Ul. borcev za Severno
mejo 86, Ljubljana, potni list št. AA 172883,
izdala UE Ljubljana. s-10304
Gračner Rajko, Ul. Manice Komanove
5, Ljubljana, potni list št. AA 93006, izdala
UE Ljubljana. s-10027

Št.

Gračner Veronika, Ul. bratov Učakar 16,
Ljubljana, potni list št. AA 934594, izdala
UE Ljubljana. s-10026
Hojnik Luka, Polje, C. XXVI/23, Ljubljana, osebno izkaznico št. 161746. s-10129
Hribar Aleš, Cesta 14. divizije 58, Maribor, potni list št. BA 571769, izdala UE
Maribor. p-10030
Hudolin Jurij, Ljubljanska cesta 4e, Grosuplje, potni list št. BA 187846, izdala UE
Grosuplje. s-10197
Hukolli Behram, Tomšićeva ulica 35,
Slovenj Gradec, potni list št. AA 192901.
g-10069
Hvalc Uroš, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 771874, izdala UE Ljubljana. s-10196
Ivanić Vukašin, Žlebej 13, Novo mesto,
potni list št. BA 624539. s-10061
Ivančič Egon, Zali breg 10a, Dobrovo,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 57/98, g-57309. g-10021
Ivančič Egon, Zali breg 10a, Dobrovo,
preklic prepustnice, objavljene v Ur. l. RS,
št. 57/98, g- 57308. g-10022
Jamšek Lucija, Ul. I. Suliča 2 b, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 139406. g-10141
Jamšek Lucija, Ul. I. Suliča 2 B, Šempeter pri Gorici, potni list št. BA 711740.
g-10142
Jaš Jurij, Pohorska c. 4, Mislinja, potni
list št. BA 15636, izdala UE Slovenj Gradec.
g-10272
Jemenšek Igor, Ul. Sagadinovih 4, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 728754,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-10012
Jemenšek Vinjica, Ul. Sagadinovih 4,
Slovenska Bistrica, potni list št. AA 487081,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-10011
Jesih Rok, Ul. Pohorskega bataljona 57,
Ljubljana, potni list št. AA 91934, izdala UE
Ljubljana. s-10099
Jontes-Košak Darja, Tavčarjeva 2, Celje, potni list št. BA 812617. p-10061
Juras Dragutin, Goričica pri Ihanu 33,
Domžale, potni list št. AA 36999. s-10096
Jutraž Ivanka, Artačeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 86574. s-10148
Kajba Franc, Sp. Jablanica 2 c, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 125473.
s-10104
Kalan Marijeta, Breg ob Savi 74, Mavčiče, potni list št. BA 748780, izdala UE
Kranj. g-10208
Karlič Stanko, Na okopih 13, Celje, potni list št. BA 450079. p-10062
Kogovšek Majda, Komanova 1, Ljubljana, osebno izkaznico št. 79347. s-10073
Kokelj Miran, Stjenkova 13, Šempeter
pri Gorici, potni list št. AA 285621, izdala
UE Šempeter pri Gorici. g-10209
Korez Miha, Čopova ul. 5, Žalec, potni
list št. BA 705810. p-10041
Korez Tatjana, Čopova ul. 5, Žalec, potni list št. BA 784921. p-10042
Kostič Saša, Rojčeva 24, Ljubljana, potni list št. BA 720926. s-10285
Kovačič Juta, Vrhpolje pri Moravčah 63,
Moravče, potni list št. BA 716423. g-10140
Krašovec Maja, Ul. 9. septembra 70,
Šempeter, maloobmejno prepustnico, št.
AI 30785, izdala UE Nova Gorica. g-10023
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Lipič Janez, Tešanovci 33, Martjanci,
potni list št. AA 671348. p-10071
Marguč Alenka, Iršičeva ulica 6, Celje,
potni list št. AA 410152. p-10044
Marovšek Simona, Brodarjeva 4, Celje,
osebno izkaznico št. 8446. p-10014
Međeral Barica, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, potni list št. BA 521495. s-10147
Mikša Nina, Kamence 1, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 125169. p-10068
Mori Nika, Šentjanž pri Dravogradu 153,
Dravograd, potni list št. BA 808983.
p-10072
Mrak Alenka, Zabreznica 3a, Žirovnica,
Potni list št. BA 727420, izdala UE
Jesenice. p-12031
Mrak Jožica, Krištofova ul. 18, Ljubljana, potni list št. AA 450644, izdala UE Ljubljana. s-10234
Mulalić Karmena, Ravne 2, Tržič, potni
list št. BA 527797. p-10043
Obid Desire, Cankarjeva 4, Nova Gorica, potni list št. AA 96059. g-10149
Obid Desire, Cankarjeva 4, Nova Gorica,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AI 44454. g-10150
Orel Andrej, Trubarjeva 11, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 116327,
izdala UE Nova Gorica. g-10024
Orel Andrej, Trubarjeva 11, Nova Gorica, potni list št. AA 55749, izdala UE Nova
Gorica. g-10025
Ozbič Petra, Sergeja Mašere 9, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 41512, izdala UE Koper. g-10279
Pasazetovič Okica, Ižanska cesta 106,
Ljubljana, potni list št. BA 290771. s-10280
Perme Matjaž, Pot na Hreše 37, Ljubljana, osebno izkaznico št. 152856.
s-10201
Pesner Piere, Brusseler str. 165, Koln,
potni list št. BA 617391, izdan 22. 4. 1997
v Ljubljani. p-10023
Pišot Franc Rado, Trg Brolo 5, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 124307,
izdala UE Koper. g-10283
Pišot Robert, Trg Brolo 5, Koper, maloobmejno prepustnico št. AI 3604, izdala
UE Koper. g-10281
Podlesnik Rozalija, Bežigrad 5, Ljubljana, potni list št. BA 315482. s-10214
Polšak Brane, Brinje 4 a, Dol pri Ljubljani, potni list št. BA 636526. s-10284
Popović Karmela, Partizanska 30, Ljubljana, potni list št. BA 844278, izdala UE
Ljubljana. s-10036
Povhe Igor, Došce 5, Logatec, potni list
št. BA 317358, izdala UE Logatec.
s-10078
Rajgelj Barbara, Kropa 87, Radovljica,
potni list št. BA 653941. s-10094
Ristić Pero, Ledine 8, Nova Gorica, potni list št. BA 548921, izdala UE Nova Gorica. g-10273
Rupar Roni, Veliki Osolnik 31, Velike
Lašče, potni list št. AA 534325, izdan
21. 10. 1992 v Ljubljani. p-10021
Shala Agron, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 883254, izdala UE Ljubljana. s-10107
Slapnik Jožef, Gubčeva ul. 6 a, Slovenske Konjice, potni list št. AA 654186.
p-10036
Slobko Jerman Milena, Škocjan 10, Koper, potni list št. AA 288872. p-10054
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Smrdel Franc, Postojnska ulica 12, Pivka, potni list št. AA 905235, izdala UE Postojna. p-10019
Spasojevič Nedjeljka, Podjavorškova
ul. 11, Celje, potni list št. BA 552296.
p-10040
Stojko Blaž, Vojkova 11, Postojna, potni
list št. BA 630256, izdala UE Postojna.
p-10016
Strašek Ksenija, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, potni list št. AA 379564, izdala UE
Ljubljana. s-10093
Stričič Rosa, Jakčeva 15, Ljubljana, potni list št. AA 874336, izdala UE Ljubljana.
s-10018
Suljanovič Ema, Ul. Iga Grudna 3, Ljubljana, potni list št. AA 606455, izdala UE
Ljubljana. s-10190
Svetlik Gašper, I. Ferjančič 4, Idrija,
osebno izkaznico, št. 146949. p-10063
Šimunić Eva, Smrtnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 161733. s-10132
Šteh Sonja, Malo Mlačevo 20, Grosuplje, potni list št. BA 347090. s-10162
Topolovec Jožef, Slomškova 9, Rogatec, osebno izkaznico št. 18422. p-10027
Trobec Urška, Setnik 19, Polhov Gradec, potni list št. AA 529714, izdala UE
Ljubljana. s-10194
Vertič Miran, Spuhlja 100a, Ptuj, potni
list št. BA 729891. p-10069
Viršček Andrej, Ulica padlih borcev 5,
Ljubljana, potni list št. AA 462238. s-10158
Vodušek Marija, Roginska Gorca 28, Pristava pri Mestinju, potni list št. AA 295213,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-10007
Vojevec Klavdija, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 50406. s-10301
Zupančič Primož, Kidričeva 17, Velenje,
potni list št. BA 689993, izdala UE Velenje.
p-10035
Židanik Sandi, Cankarjeva 56, Nova Gorica, potni list št. BA 42688, izdala UE Nova
Gorica. g-10205
Žurovec Viktor, C. C. Tavčarja 16, Jesenice, potni list št. AA 574772, izdala UE
Jesenice. s-10097
Žvan Ana, Gornji trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 32429. s-10302

Druge listine
Akulinuškina Katja, Vojkova 52, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11052.
s-10156
Alič Branko, Breg ob Bistrici 1, Križe,
potrdilo o znanju OPP. p-10051
Amon Miran, M. Zidanška 8/b, Šentjur,
delovno knjižico št. 11010, izdana
1. 3.1983. p-10049
Andrejčič Zdravko, Gorenje jezero 4,
Cerknica, potrdilo o opravljenem tečaju za
gozdne traktoriste, št. 324/84. s-10102
Antonič Miha, Dalmatinska ulica 29, Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št. 8954.
s-10270
Arapović Aleksander, Ižanska cesta
442 B, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Oskar Kovačič, izdano leta 1994. s-10300
Ardalić Darko, Cesta 4. maja 70, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1048650, reg. št. 9583, izdala UE Cerknica. s-10044
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Arh Meta, Cesta talcev 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307507,
reg. št. 31046, izdala UE Kranj. s-10160
Arnuš Štefka, Dornava 56/c, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27355,
izdala UE Ptuj. g-10242
Babič Andrej, Brdo 22, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 945062, reg. št. 28923, izdala UE Domžale. s-10199
Babič Jože, Pušenci 9, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. reg. 1429,
izdala UE Ormož. g-10185
Babnik Igor, Ulica Jana Husa 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 263031, št. reg. 135620. s-10231
Bajc Danilo, Goriče 4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9381, izdala
UE Postojna. g-10157
Bajič Marko, Kreljeva 8, Koper, spričevalo 4. letnika SKPŠ Koper. g-10178
Bajič Marko, Kreljeva 8, Koper, spričevalo 1. letnika SKPŠ Koper. g-10180
Bajrovič Mirzeta, Strahinj 4, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BEH, št. S 643233,
reg. št. 34584, izdala UE Kranj. g-1005
Baloh Barbara, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1979, reg. št. 180470, izdala UE Ljubljana. s-10308
Bavčar Gorazd, Selo 77, Črniče, vozniško dovoljenje. g-10077
Bač Simona, Pod gabri 23, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. 32892,
izdala UE Celje. p-10057
Bač Simona, Pod gabri 23, Celje, inštruktorsko vozniško dovolenje, kat. B,
št. 283. p-10058
Begič Senka, Titova 2a, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1101749, izdala UE
Jesenice. g-10243
Belak Viljem, Svetelka 16, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6426, izdala UE Šentjur pri Celju. p-10006
Benko Aleš, Medenska cesta 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 565577, št. reg. 192791. s-10288
Bizjak Draga, Pustota 20, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 757010, reg. št. 5744, izdala UE Idrija.
p-10033
Biček Miha, Prušnikova 29, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
s-10130
Blas Marjanca, Novo Polje, C. VIII/5/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234427, reg. št. 223482, izdala UE
Ljubljana. s-10074
Božičevič Ježovnik Milan, Ul. bratov Učakar 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931611, št. reg. 138966.
s-10144
Bošnjak Rajko, Koroška ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 447444, reg. št. 169290, izdala UE Ljubljana. s-10198
Bratina Vasilij, Mlinska pot 7, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vega v
Idriji, izdano leta 1981. s-10297
Bremec Jasmina, Pod Lazami 76, Šempeter, indeks Višje upravne šole, št. 15848,
izdan leta 1994. p-10034
Brešan Irena, Volče 86, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1054810, izdala UE
Tolmin. g-10046

Brkljaža Željko, Ferrarska 5, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 18182, izdala
UE Koper. g-10047
Brodnik Jože, Straža 27, Raka, zaključno spričevalo Srednje šole kovinarsko strojne usmeritve v Krškem, izdano za šolsko
leto 1993/94. g-10009
Budački Sintija, U. B.O. 11, Metlika, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega
poslovodjo,
št. 782-8368/95.
g-10262
Carli Marija, Grilčeva 16, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 60995, izdala
UE Idrija. p-10008
Cesar Marjan, Ul. 14. divizije 44, Rogaška Slatina, delovno knjižico, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-10074
Cigale Gvido, Pot Sv. Antona 23, Idrija,
indeks, št. 18940159, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. s-10220
Cmor Gabrijela, Mahovci 8/A, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12335,
izdala UE Gornja Radgona. g-10056
Ćelović Aldin, Vinjole 1, Portorož, spričevalo o znanju slovenskega jezika, izdal
Center za slovenščino kot drugi jezik, izdan
8. 10. 1994. s-10193
Čančala Ksenija, Ul. Marice Strnadove
9, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 12814, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. s-10123
Čelan Franc, Sestrže 19, Majšperk, delovno knjižico. g-10263
Černoša Anton, Kompole 154, Štore,
spričevalo. p-10005
Čok Aleksander, Istrski odred 8, Izola,
zavarovalno polico št. AO 0639467.
g-10265
Čulk Gregor, ml., Čopova 1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1158494,
izdala UE Žalec. p-10029
Delavec Stanislav, Ul. Ignaci Borštnika
12, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 32802, reg.
št. 92, izdala UE Kranj. g-10177
Demirović Dobrosac, Pot na Rakovo jelšo 299, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1193459, št. reg. 155969.
s-10145
Dervišević Ferid, Ul. Andreja Kumarja
29, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole na Jesenicah, izdano leta 1976.
s-10121
Divjak Maksimiljan, Ločica 1, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1005366, izdala UE Žalec. p-10028
Djuričin Dragan, Groharjeva ulica 12,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-10286
Dobravc Peter, Kersnika ul. 1, Domžale,
original
licence,
št.
002138/2429-LM37/1997, izdana 3. 11.
1997. s-10016
Dokl Janez, Panonska ul. 38, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8633, izdala UE Gornja Radgona.
g-10241
Dolinšek Hribar Alica, Zupančičeva 7,
Žalec, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit, izdani leta 1991 in 1992 na ime
Dolinšek Alica. g-10255
Domitrovič Jože, Črešnjevec ob Bistrici
7 a, Bistrica ob Sotli, spričevalo 1. in 2.
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letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani.
g-10113
Elshani Hasan, Tončka Dežmana 10,
Kranj, delovno knjižico. g-10051
Eržen Aleš, C. na Rupo 33, Kranj, vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št.
S 805199,reg. št. 37780, izdala UE Kranj.
g-10245
Erniša Branko, Levstikova 11, Moravske
Toplice, spričevalo 2. letnika Gimnazije Murska Sobota, šolsko leto 1993/94. g-10184
Fajfar Aleš, Globoka 11, Ljutomer, spričevalo strojne in tehnične šole Ptuj.
g-10261
Feri Bojan, Runkova ulica 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika Tehniške šole za strojno stroko v Ljubljani, strojni odsek, izdano 8. 2. 1972. s-10019
Filipič Ivan, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 514238, reg. št. 66106, izdala UE Ljubljana. s-10151
Filipič Kosta, Savinjska c. 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8810,
izdala UE Trbovlje. g-10035
Fontanot Fredi, Hrvatini 120, Ankaran,
zavarovalno polico št. 1-AO-0631936, izdala Zavarovalnica Adriatic, Koper.
g-10013
Franetič Damjana, Senožeče 104/h, Senožeče, dijaško mesečno vozovnico, št.
2548. s-10292
Franjga Borut, Cankarjeva ulica 37,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1061912, reg. št. 10066, izdala UE
Trebnje. s-10127
Franjga Borut, Cankarjeva ulica 37,
Trebnje,
študentsko
izkaznico,
št.
20950040, izdala Pravna fakulteta.
s-10128
Gartner Brigita, Dunajska 389, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6730.
s-10230
Gašperšič Bojan, Ul. prekomorske brigade 22, Koper, diplomo SKPŠ v Kopru,
št. I/777 in potrdilo št. 68 za voznika in
avtomehanika. g-10114
Gerbic Boštjan, Zg. Stranje 27, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19102,
izdala UE Kamnik. g-10171
Gibičar Milena, Serjuče 14, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 781606, reg. št. 12306. g-10244
Glavić Bor, Markova ul. 25, Koper, vozniško dovoljenje, št. 43094. g-10250
Godina Aleksander, Ivančičeva 1, Ankaran, zavarovalno polico, št. AO 0640647.
g-10049
Golenko Ivan, Veščica 9 c, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4170,
izdala UE Ljutomer. g-10112
Gorišek Zoran, Zeljarska ulica 2, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-5486/96,
KP-3613. s-10257
Goštiša Andrejka, Kociančičeva ulica 9,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1243066, izdala UE Ajdovščina.
g-10058
Gračnar Anton, Dole 45, Šentjur, delovno knjižico, reg. št. 9831, ser. št. 412127
z dne 3.6.1985. g-10182
Grmič David, Reteče 49, Gorenja vas,
spričevalo o končani OŠ Cvetko Golar v
Škofji Loki. s-10139

Št.

Hamzič Edita, Beblerjev trg 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38465.
s-10095
Horvat Marija, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 481438, reg. št. 143806, izdala UE
Ljubljana. s-10225
Horvat Marija, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 640536,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-10226
Horvat Tanja, Celovška 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38362, izdala UE Celje. g-10240
Hribar Jana, Spodnje Palovče 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18484, izdala UE Kamnik. s-10306
Hrovat Bojana, Ločica 56/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 675041, izdala UE Žalec.
Hudi Karel, Medijske Toplice 7, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 384702, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-10032
Hukolli Behram, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 7846, izdala UE Slovenj Gradec.
g-10055
Hunjadi Franjo, I. Milutinovića 4, Branjin
vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra v Ljubljani. g-10070
Ivanić Vukašin, Žlebej 13, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
35797, izdala UE Novo mesto. s-10062
Jančar Nevenka, Zaloška cesta 36, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bičevje, izdano leta 1975. s-10166
Jarni Radoljub, Na jami 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 970260,
št. reg. 78667. s-10101
Jeglič Matic, Podbrezje 191, Naklo, Alpetourjevo vozovnico št. 418557. g-10010
Jereb Črt, Peščena pot 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28699.
s-10138
Jelovčan Jožefa, Podlubnik 92, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.7844, izdala UE Škofja Loka. s-10110
Jerome Jožef, Brest 26, Ig, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 843567, št.
reg. 2282. s-10164
Jeršin Helena, Pokopališka 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 360480, reg. št. 23706, izdala UE Kranj.
g-10254
Jerčič Gregor, Hudovernikova ul. 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1049778, reg. št. 208141, izdala UE
Ljubljana. s-10017
Jesenko Peter, Selo 20, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 22574. s-10192
Jokič Tanja, Cankarjeva 31 A, Radovljica, indeks Srednje šole ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj, izdan leta 1984
na ime Jevtič Tanja. g-10173
Jovanovič Tilka, Reboljeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732568, reg. št. 80937, izdala UE Ljubljana. s-10040
Juras Dragutin, Goričica pri Ihanu 33,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 555066, št. reg. 11032, izdala UE
Domžale. s-10133
Jurgec Ivan, Rožnik 10/A, Ankaran, indeks Srednje šole. g-10108
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Jurhar Jana, Pongrac 71/b, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1004985,
izdala UE Žalec. p-10017
Jurišič Leja, Ob sotočju 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34586.
s-10075
Kajba Franc, Sp. Jablanica 2 c, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1184108, izdala UE Litija. s-10105
Kern Stanislav, Krivčevo 12/a, Stahovica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1964.
s-10033
Kerovec Mateja, Švabičeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 94240.
s-10038
Klemenčič Špela, Poljanska 79, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano v Ljubljani, 29. 1. 1993. s-10219
Knapič Sandi, Na Jami 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14349.
s-10028
Knez Milena, Šentrupert 49/a, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7210, izdala UE Laško. p-10010
Kožuh Barbara, Štrukljeva ulica 11, Ljubljana, zaključno spričevalo 8. razredaOŠ
Šentvid, izdano leta 1994. s-10080
Kokalj Jožef, Gornji trg 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 685705, št. reg. 116726. s-10119
Kolendo Matjaž, Zgornje Duplje 41, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1115626, reg. št. 47021, izdala UE Kranj.
g-10060
Kos Stanislav, Ročinj 8/b, Ročinj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0036753 za priklopno vozilo TPV AMIGO. g-10210
Kovač Marko, Bernikova 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 944811,
reg. št. 29370, izdala UE Domžale.
s-10081
Kovač Tatjana, Na Klisu 4 B, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9956,
izdala UE Vrhnika. s-10218
Košar Matjaž, Brodarjeva 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36727, izdala UE Celje. p-10031
Kramar Janez, Spodnji Rudnik III 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686360, št. reg. 114225. s-10312
Kramar Martina Emonska 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35681.
s-10232
Križaj Janez, Žabnica 40, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 735104, reg. št. 13430, izdala UE Kranj.
g-10174
Križman Romana, Trdinova 12a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26486, izdala UE Novo mesto. g-10007
Križnik Boris, Vransko 133/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1195482, izdala UE Žalec. s-10045
Kristan Jana, Glinškova ploščad 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974459, št. reg. 112117. s-10092
Kromar Andrej, Katreževa pot 2, Ljubljana, indeks PTT srednješolskega centra v
Ljubljani. s-10103
Krpič Franc, Kuzma 10, Kuzma, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor, št.
435, izdana 16. 6. 1989. g-10260

Stran

1014 / Št. 11 / 19. 2. 1999

Kucler Dragica, Mačkovo naselje 20,
Šenčur, spričevalo 3. letnika Gostinske šole v Ljubljani, izdano na ime Kubelka Dragica. g-10012
Kumar Lidija, Gerbičeva ul. 64, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene
ekonomske šole, izdano leta 1990 na ime
Madjar Lidija. s-10120
Kvaternik Roman, Tugomerjeva ulica 56,
Ljubljana, dovoljenje o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2778/95. s-10037
Lah Januša, Tavčarjeva 1a, Jesenice,
spričevalo 2. letnika SZŠ, izdano za šolsko
leto 1990/91 na Jesenicah. g-10011
Lajkovič Milan, Pristava pri Leskovcu 19,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. 13031. p-10020
Langus Tomaž, Topolšica 50/A, Velenje, delovno knjižico. s-10154
Langus Tomaž, Topolšica št. 50/a, Velenje, spričevalo o maturi Srednje aranžerske šole, izdano leta 1983. s-10305
Legat Mojca, Zabreznica 1e, Žirovnica,
diplomo FNT, št. 556, izdana v Ljubljani
24. 10. 1984. p-10013
Lenardič Zmago, Vojkova c. 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S730766, reg. št. 55407, izdala UE Ljubljana. s-10072
Lenček Martina, Linhartova 20, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1068315, reg. št. 30932, izdala UE
Domžale. s-10015
Lenček Stojan, Vrhpolje 18 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 675676, št. reg. 9668, izdala UE Domžale. s-10063
Lesjak Stanislava, Pot v gozd 3, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10639, izdala UE Grosuplje. s-10224
Likar Janja, Polje, C. V/9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4163.
s-10014
Ljuboja Mirko, Petanjci 28, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 22540. p-10002
Lovšin Simona, Ulica Ivana Roba 54, Novo mesto, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje tekstilne šole v Kranju.
s-10143
Lukanc Ana, Aškerčeva 24, Šmarje-Sap,
študentsko izkaznico, št. 18970410, izdala
Filozofska fakulteta. s-10293
Mahmutović Fikret, Bazoviška 1, Nova
Gorica, diplomo. g-10211
Malagić Damir, Vodnikova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4006.
s-10001
Malek Alojz, Lackova 6, Ptuj, indeks, št.
III/968 Srednje šole za pošto, ekonomiljo
in telekomunikacije. g-10170
Mandelc Blaž, Čevljarska 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S 001123656, št. reg. 29111, izdala UE
Domžale. s-10159
Marinko Ladislav, Podpeška cesta 165,
Notranje Gorice, diplomo Centra strokovnih
šol smer avtomehanik, izdana leta 1966.
s-10213
Mauko Dušan, Vrtna 8, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 32158. g-10048
Mavrič Marija, Pod Gričem 15, Rožna
dolina, Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Zdravstvene šole Nova Gorica, izdani
leta 1978 in 1979 na ime Kovšca Marija.
g-10264
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Mašič Rok, Mokrice 11, Vrhnika, spričevalo 3. letnik Srednje lesarske šole, izdano leta 1997. s-10227
Medvešček Tadej, Gorenja vas 59, Kanal, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
program prodajalec, izdala GZS - Združenje
za trgovino dne 16. 3. 1995. g-10008
Menart Irena, Topniška 70, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34489.
s-10090
Merzdovnik Terezija, Dovže 60/a, Mislinja, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 7/99, g-7131. g-10187
Međeral Barica, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013100, št. reg. 153023. s-10146
Miklavčič Maša, Hrenovice 41/a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11044, izdala UE Postojna. g-10249
Milač Tomaž, Ul. Frankolovskih žrtev
11 a, Celje, indeks, št. 10297, izdala Visoka
šola za risanje in slikanje v Ljubljani. s-10222
Milič Ana, Cesta revolucije 1 b, Jesenice, dijaško mesečno vozovnico, št. 19389.
s-10161
Milič Andreja, Kozlovičeva 5, Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper. g-10253
Mir Andrej, Mali vrh pri Šmarju 63, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10190, izdala UE Grosuplje. s-10275
Mohorko Marjeta, Trnovec 11a, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo o znanju CPP,
št. 6137, izdano v Ptuju. g-10020
Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-452/97, izdala Uprava RS za pomorstvo. p-10025
Mulaček Maja, Murnova cesta 2, Šmarje
Sap, maturitetno spričevalo Gimnazije Ivana
Cankarja, št. V/21-III 8, izdano leta 1982.
s-10278
Mulec Manuela, Župančičeva 26, Piran,
spričevalo Srednje tekstilne šole v Mariboru. g-10053
Mulej Gregor, Pokopališka ul. 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 247291, reg. št. 185954, izdala UE Ljubljana. s-10031
Muller Doris, Gostičeva ulica 17, Domžale, spričevalo 4. letnik Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta 1986 na ime Dvornik
Doris. s-10221
Mur Vlasta, Hrušica 70/b, Hrušica, vozniško dovoljenje, št. S 281409, izdala UE
Jesenice. g-10247
Muradkhanov Revaz, Rimska 14, Ljubljana, indeks, št. 11938, izdal FDV v Ljubljani. s-10233
Nemeš Lovorka, Ul. bratov Učakar 84,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.34651. s-10135
Novak Marjana, Tavčarjeva 9, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-10059
Novak Renato, Testenova 89, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 600308, reg. št. 42653, izdala UE Domžale. s-10100
Novak Andrej, Malova ul. 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 843902,
reg. št. 89137, izdala UE Ljubljana. s-10071
Ogorevc Sonja, Cankarjeva 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7889.
p-10046
Oman Tina, Župančičeva ulica 20, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠPRNMU Kranj,
izdani leta 1991 in 1992. s-10266

Pajić Darko, Župančičeva ulica 15,
Kranj, delovno knjižico. s-10303
Pavič Sanela, Prešernova 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 41980005, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
s-10086
Perič Klara, Zg Škofije 19/A, Škofije,
vsa spričevalo in zaključno spričevalo
Srednje Administrativne šole SEDŠ.
g-10122
Perpar Boris-Janez, Rožna dolina, C.
X/30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 185347, reg. št. 51838,
izdala UE Ljubljana. s-10287
Pesjak Viktor, Javornik 39, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6917, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-10188
Peternelj Marjetka, Savica 19, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26315. g-10004
Pintar Jana, Hrastje 130, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806953,
reg. št. 31574, izdala UE Kranj. s-10271
Pleskovič Mateja Stari trg 16, Mokronog,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št. 30403. s-10200
Podgoršek Peter, Klanska ul. 3, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 13489.
s-10216
Polajžer Terezija, Stranje 29, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8411. p-10038
Potočnik Jernej, Ul. talcev 5, Radeče,
spričevalo 1. letnika strojne tehniške šole
Celje, št. III-S/176, za šolsko leto
1989/90. p-10018
Preskar Matjaž, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika SEŠ Ljubljana, št. I.1762, izdano 20. 10. 1992.
s-10082
Pribošek Uroš, Brilejeva ul. 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1164312, reg. št. 218828, izdala UE
Ljubljana. s-10079
Ptempelj Tomaž, Kajuhova 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 104921,
št. reg. 25365, izdala UE Domžale.
s-10131
Pušlar Boris, Zaboršt pri Šentvidu 4,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,kat.BGH, št. 15235, izdala UE Grosuplje. s-10202
Ramšak Barbara, Rožni vrh 22, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 42772. p-10022
Rašić Jozo, Mišinici 23, Derventa, zaključno spričevalo Poklicne šole Litostroj,
izdano leta 1976. s-10085
Remšakr Saška, Cesta na Polje 3, Brezovica, spričevalo 1. letnika Vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1977, na ime Sever Saška. s-10276
Repe Joža, Partizanska 3 a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1944.
p-10055
Resnik Rihard, V Brezov log 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22443, izdala UE Novo mesto. s-10083
Rimc Robert, Pot na Polšco 75, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10582. p-10066
Romšak Benjamin, Katreževa pot 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13568.
s-10296
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Romšak Irena, Križ 37, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Kamnik.
s-10087
Rus Anže, Dvoržakova 9 a, Domžale, spričevalo. g-10117
Rus Tomaž, Grobeljca 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1105947,
reg. št. 183169, izdala UE Ljubljana. s-10065
Sapor Katja, Andreaševa 23, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28569.
s-10030
Senčar Lukanc Mojca, Kantetova ulica 24,
Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške šole,
št. 980/1, izdana leta 1989 na ime Lukanc
Mojca. s-10195
Simler Jasmina, Iršičeva 14, Celje, letno
spričevalo Srednje zdrvastvene šole v Celju,
šolsko leto 1991/1992. g-10050
Sinčič Barbara, Plemljeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36163.
s-10295
Skledar Jožef, Gomilica 8, Turnišče, spričevalo. g-10256
Slodnjak Zinka, Raičeva 4, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11522, izdala UE
Ptuj. g-10057
Sobočan Klemen, Dolinškova 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25139.
s-10043
Sodnik Primož, Klanec 15, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 979932,
izdala UE Kamnik. g-10179
Softić Nihad, Gnojnica bb, Lukavac, diplomo Srednje gradbene in ekonomske šolev
Ljubljani, izdana leta 1978. s-10215
Srdoč Bojan, Brdo 69, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 301413, izdala UE Tolmin.
g-10111
Stanovnik Miran, Cesta ob potoku 1, Brezovica, zaključno spričevalo Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1984. s-10307
Stepišnik Tatjana, Strahinj 85a, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 474276, reg.
št. 19492. g-10006
Stojakovič Marija, Cesta 1. maja 69, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1032841, reg. št. 45305, izdala UE Kranj.
g-10003
Sulejmanovič Kalič Dragana, B. Magajne
3, Divača, delovno knjižico, št. 1060351.
p-10053
Svetlik Gašper, I. Ferjančič 4, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 533492,
izdala UE Idrija. p-10064
Šantl Oto, Bele vode 1, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 24677, izdala UE
Velenje. p-10067
Šimenc Peter, Dol pri Ljubljani 21, Dol pri
Ljubljani, dovoljenje za letenje, reg. št. S5
NAC. s-10237
Šinkovec Jure, Šubičeva 8, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 64980158, izdala
FE-UNI v Ljubljani. s-10290
Šinkovec Jure, Šubičeva 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195080,
št. reg. 26988, izdala UE Domžale. s-10291
Škrbec Blaž, Ig 414, Ig, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-300/92. s-10106
Špegelj Nataša, Gortinska c. 21, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTNPU Ravne na Koroškem, izdano leta 1992. g-10116
Štefelin Igor, Lancovo 71, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25669.
g-10251

Št.

Štefelin Janez, Lancovo 71, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6756.
g-10252
Štokelj Aleksander, Pod Slemenom 26,
Križe, obvestili iz mature Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdani junija in septembra leta 1998. s-10032
Štrumbelj Igor, Vrhovci, C. III/3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250833, reg. št. 56003, izdala UE Ljubljana. s-10235
Ščurek Simona, Prešernova 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26772. p-10056
Tabernik Gros Marjanca, Pot v zeleni gaj
25 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845199, št. reg. 170971. s-10294
Tadina Anton, Knežec 1, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4928, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-10015
Tepeš Suzana, Hofmanova 3, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-10047
Tomšič Ladislava, Dragomerška cesta 76,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5788, izdala UE Vrhnika. s-10223
Tomšič Sandi, Kozinova ulica 10, Lucija,
delovno knjižico. s-10064
Tramte Franci, Gor. Sušice 36, Uršna sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27920,
izdala UE Novo mesto. g-10181
Traven Anton, Topole 26, Mengeš, delovno knjižico, izdala UE Domžale. s-10192
Traven Eva, Ziherlova 46, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 94297. s-10041
Tršar Žiga, Cesta na Rožnik 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1105776, št. reg. 212055. s-10204
Udir Primož, Reboljeva ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1192663, reg. št. 216785, izdala UE Ljubljana. s-10289
Uhelj Andraž, Hrašče 89, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 10704,
izdala UE Postojna. g-10175
Učakar Anže, Vrhovčeva 8a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15789.
s-10259
Valjavec Draga, Pot na Pilarno 5, Tržič,
indeks št. 01098625, izdala PF Ljubljana.
g-10118
Vedrić Ivana, Šegova ulica 1, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13752.
s-10165
Vehovar Rudi, Gozdna ul. 1, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14627. p-10039
Vermiglio Nataša, C. 18. aprila 9, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 830453,
izdala UE Ajdovščina na ime Semenič por.
Vermiglio Nataša. g-10206
Verovšek Aleš, Plešičeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1213427, št. reg. 216848. s-10134
Vidić Marko, Dobija vas 180, Ravne na
Koroškem, diplomo o končani šoli. g-10169
Vidmar Jože, Krka 56, Krka, vozniško dovoljenje, št. 10818, izdala UE Grosuplje.
s-10176
Vilman Bogdan, Planina pod Golico 65 A,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Jesenice. g-10052
Vodušek Marija, Roginska gorca 28, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10323, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-10009
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Voga Matjaž, Čopova 6, Žalec, delovno
knjižico. p-10073
Voroš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci,
vozniško dovoljenje, št. 37252. g-10183
Vuksanovič Helena, Pobeška c. 10/a, Koper, spričevalo Srednje ekonomske šole v
Kopru, letnik 97/98. g-10115
Vulič Mario, Clevelandska 17 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22565.
s-10238
Vučina Viljem, Juršinci 46, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29581, izdala
UE Ptuj. g-10189
Weindorfer Jože, Ribiška 16, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 00185.
p-10045
Zagorac Željko, Clevelandska 29, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27874.
s-10268
Zajc Stanko, Jevčeva 8, Brezovica, delovno knjižico. s-10217
Zajec Alenka, Obirska ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266624, reg. št. 136472, izdala UE Ljubljana. s-10228
Zalokar Jure, Breg št. 90, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 1175531. g-10172
Zorko Aleksander, NHM 13, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11579.
p-10065
Zorman Roman, Klemenova ul. 186, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
685785, reg. št. 100863, izdala UE Ljubljana. s-10067
Zorman Tatjana, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 427580, št. reg. 41475, izdala UE Kranj.
s-10153
Zupan Martina, Jamova cesta 66, Ljubljana, preklic vozniškega dovolenja, objavljen v
UL RS, št. 6/99. s-10076
Zupan Venčeslav, Razdor 9, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1129467, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-1001
Zupanič Marija, Teharje 59, Teharje, spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič Celje,
poklic zlatarka, za šolsko leto 1971/72 in
1973/74, izdani na ime Sivka Marija.
g-10258
Zupančič Branko, Kresniške Poljane 72,
Litija, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št.02-13-3492/98. s-10248
Zvizdalo Slađana, Celovška 103, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1093.
s-10034
Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica,
preklic vozniškega dovolenja, objavljen v UL,
št. 2/99. s-10136
Židan Marija, Cesta 1. maja 63, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 524163,
reg. št. 37360, izdala UE Kranj. s-10126
Živanič Tina, Travniška 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37930.
s-10155
Živec Vojko, Grudnova 16, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2553, izdala UE
Piran. s-10267
Žnidaršič Milenka, Hočevje 14, Krka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdana leta 1980 in 1981, na
ime Ivanc Milena. s-10098
Žvan Matjaž, Žirovnica 101/A, Žirovnica,
diplomo. p-10060
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