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Sodni register
LJUBLJANA
Rg-202533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06612 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa RAŠICA, Tovarna pletenin,
Ljubljana, d.d., sedež: Zgornje Gameljne 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00079/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnika, statuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5036852
Osnovni kapital: 517,817.000 SIT
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Marinšek Metki, ki je bila razrešena 30. 6. 1997.
Člani nadzornega sveta: Marinšek Metka, Mali Florijan, Jakop Zdenko, Debelak
Ivanka in Perne Barbara, vstopili 30. 6.
1997.
Sprememba statuta z dne 28. 1. 1998.
Rg-203184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00708 z dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa KEGA, Proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pot k Savi 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, skrajšano firmo,
spremembo osnovnega kapitala, deleža in
zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5570867
Skrajšana firma: KEGA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovec Aleksander, Ljubljana, Pot k Savi 24, vstop 21. 1. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Vrhovec Janja, Ljubljana, Pot k Savi 24, imenovana 21. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev kot pomočnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnacija
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvod-
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nja izdelkov iz plute, slame in protja; 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, ementa, mavca; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 29230 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih izdelkov za splošno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Sruga
zaključna gradbena dela; 45500 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; 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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
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sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
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mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, peciavom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili I
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 63300 Storitve potovalnih agencij in organiozatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilv v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-203746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01418 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa ATELJE MARKO MUŠIČ, podjetje za projektiranje in inženiring, Ljubljana, d.o.o., Beethovnova 9, Ljubljana,
sedež: Beethovnova 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika, imena ustanovitelja in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5865662
Ustanovitelj: Mušič Marko Marijan, Ljubljana, Stari trg 11a, vstop 25. 8. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mušič Marko, razrešen 15. 3. 1998;
direktorica Kolar Sonja, Ljubljana, Dvorni
trg 2, imenovana 15. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 3. 1998.
Rg-204150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01054 z dne 16. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30337/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1274082
Firma: ZELENA AGRA, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: ZELENA AGRA, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kavka Miran, Domžale,
Ljubljanska 95, in Ajdovec Marjan, Ljubljana, Orlova 12b, vstopila 12. 2. 1998, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Ajdovec Marjan in Kavka Miran, imenovana 12. 2. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo.
Rg-205107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06366 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa VAN GEYT, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 264, sedež: Celovška 264, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24284/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5786525
Firma: HIS STORY, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 264
Skrajšana firma: HIS STORY, d.o.o.,
Ljubljana.

Rg-205659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01708 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa ALU-B, notranja in zunanja trgovina, inženiring in proizvodnja, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Stiasnyeva 6, 1240 Kamnik, pod vložno št. 1/16417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5601363
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boltar Alfonz, razrešen 3. 3. 1998;
direktor Boltar Miha, Kamnik, Bevkova 16,
imenovan 3. 3. 1998.
Rg-205713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01484 z dne 26. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30616/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1278533
Firma: KONTADA, računovodski servis in davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KONTADA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Clevelandska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BRIN INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2, vstop 19. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zavašnik Marinka, Domžale, Slamnikarska 29, imenovana 19. 1. 1998.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
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možne 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje.
Rg-205725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01515 z dne 25. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30607/00 vpisalo v sodni reister
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1278584
Firma: GREGORC & CO., Proizvodnja
lesene galanterije, d.n.o.
Skrajšana firma: GREGORC & CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1216 Smlednik, Hraše 32c
Ustanovitelja: Gregorc Roman in Gregorc Jože, oba iz Smlednika, Hraše 32c,
vstopila 2. 3. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gregorc Roman in družbenik Gregorc Jože, ki zastopa družbo kot pomočnik
direktorja, imenovana 2. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posreddništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo.
Rg-205802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07162 z dne 16. 2. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENSKI KABEL, kabelsko
komunikacijske storitve, d.o.o., sedež:
Tivolska 50, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29953/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 1199030
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kresnik Alojz, razrešen 8. 10. 1997;
direktor Vidmar Boštjan, Izlake, Obrezija 20,
imenovan 8. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-205854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06189 z dne 29. 4. 1998 pri subjektu vpisa MEJNIK, d.o.o., podjetje za
gospodarske storitve, Ljubljana, sedež:
Roška cesta 2a, 1101 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09763/00 vpisalo v sodni re-

Št.

gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5764041
Sedež: 1101 Ljubljana, Masarykova 17
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi 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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-206049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02134 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu vpisa PROTRADE, zastopanje in trgovina, d.o.o., sedež: Rožna dolina,
C.XV/22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in razširitev dejav-
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nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5308062
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 74400
Ekonomsko propagiranje; 93030 Druge
storitve za nego telesa.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 4. 1998.
Rg-206174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00204 z dne 18. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30535/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS v Novi Gorici, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev, družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 1199919
Firma: TKR, d.o.o., Družba za upravljanje z naložbami, Ljubljana
Skrajšana firma: TKR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 106,215.245,39 SIT
Ustanovitelji: Brenčič Marjan, Kogoj Erik
in Skrt Jožica, izstopili 16. 12. 1997; Bizjak Pavel, Idrija, Arkova 16, vložil
4,711.503,45 SIT, Flander Aljoša, Idrija,
Wolfovo stopnišče 12, vložil 2,442.362,90
SIT, Flander Majda, Idrija, Wolfovo stopnišče 12, vložila 2,442.362,90 SIT, Kavčič
Rado, Idrija, Godovič 105, vložil
4,711.503,45 SIT, Kunaver Janez, Ljubljana, Savlje 105, vložil 1,431.103,27 SIT,
Lapajne Branko, Spodnja Idrija, Mokraška
vas 12, vložil 4,711.503,45 SIT, Likar Marinka, Idrija, Pot sv. Antona 1, vložila
4,711.503,27 SIT, Makuc Damjan, Idrija,
Rožna 5, vložil 4,711.503,27 SIT, Pelhan
Slavica, Idrija, Carla Jakoba 7, vložila
4,711.503,45 SIT, Puntarič Vladimir, Logatec,
Cesta
5. maja
3d,
vložil
4,711.503,45 SIT, Rejec Pavel, Idrija, Grilčeva ul. 24, vložil 1,431.103,27 SIT, Rupnik Ivan, Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh 96,
vložil 4,711.503,27 SIT, Rupnik Igor, Idrija, Godovič 135, vložil 1,431.103,27 SIT,
Šturm Miloš, Idrija, Mihevčeva 20, vložil
4,893.903,45 SIT, Telič Igor, Idrija, Kobalova 4, vložil 2,128.492,67 SIT, Vencelj
Ivo,
Idrija,
Kacinova
14,
vložil
4,711.503,27 SIT, Žgavec Dušan, Črni vrh
nad
Idrijo,
Predgriže
29,
vložil
1,431.103,27 SIT, Ogrič Boris, Idrija, Vojkova 2, vložil 1,431.103,27 SIT, in Pelhan
Slavko, Idrija, Mestni trg 10, vložil
2,128.492,67 SIT, vstopili 17. 4. 1997,
ter Bizjak Boris, Spodnja Idrija, Pustota 30,
vložil 410.693,64 SIT, Brence Stanislav,
Spodnja Idrija, Mokraška vas 22, vložil
684.489,40 SIT, Brence Venceslav, Spodnja Idrija, Mokraška vas 20, vložil
410.693,40 SIT, Brus Andrej, Idrija, Rožna
17, vložil 136.897,88 SIT, Gantar Damjan,
Idrija, Godovič 65, vložil 410.693,64 SIT,

Stran

1020 / Št. 12 / 26. 2. 1999

Gantar Doroteja, Idrija, Triglavska 52, vložila 136.897,88 SIT, Jereb Stanislav, Spodnja Idrija, Na griču 5, vložil 136.897,88
SIT, Kavčič Andreja, Idrija, Godovič 105,
vložila 684.489,40 SIT, Krašna Tomaž, Idrija, Tomšičeva 20, vložil 410.693,64 SIT,
Lampe Filip, Črni vrh, Zadlog 75a, vložil
410.694,36 SIT, Likar Marijan, Idrija, V.
Mohoriča 3, vložil 410.693,64 SIT, Mikuž
Vojko, Idrija, Lapajnetova 11, vložil
410.693,64 SIT, Moravec Samo, Spodnja
Idrija, Na griču 17, vložil 410.693,64 SIT,
Nedižavec Alojzij, Spodnja Idrija, Meline 9,
vložil 91.200 SIT, Novak Miran, Idrija, Tomšičeva 21, vložil 136.897,88 SIT, Ogrič
Marko, Črni vrh 25, vložil 273.795,76 SIT,
Rovan Alojz, Col, Višnje 6, vložil
273.795,76 SIT, Šen Roman, Črni vrh nad
Idrijo, Strmec 5, vložil 136.897,88 SIT, Šuligoj Ivan, Idrija, Grilčeva 26, vložil
410.693,64 SIT, Velikanje Jože, Idrija, Rudarska 43a, vložil 273.795,76 SIT, Velikanje Marjan, Idrija, Za gradom 21, vložil
273.795,76 SIT, Žigon Matjaž, Idrija, Gregorčičeva 16, vložil 410.693,64 SIT, Žonta
Franc, Idrija, Za gradom 21a, vložil
273.795,76 SIT, in ROTOMATIKA, d.o.o.,
Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 23, vložila
35,000.000 SIT, ki so vstopili 16. 12. 1997
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rupnik Ivan, imenovan 17. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vl. št. 1/03731/00.
Spremeni se družbena pogodba z dne
16. 12. 1997.
Rg-206386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01786 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENIJAVINO, podjetje za proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi pija-
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čami, p.o., Ljubljana, Frankopanska 11,
sedež: Frankopanska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5167019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Baš Franc, Mavčiče, Podreča 99,
imenovan 6. 3. 1998.
Rg-206529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01916 z dne 26. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30614/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:
Matična št.: 1293664
Firma: BRITISH AIRWAYS PLC,
WATERSIDE, po box 365, Harmondsworth, UB7 OGB, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 24
Ustanovitelj: BRITISH AIRWAYS PLC,
Harmondsworth, UB7 OGB, Waterside, PO
Box 365, vstop 16. 3. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Butara Melita, Ljubljana, Mala Čolnarska 10b, ki kot vodja podružnice zastopa podružnico v vseh zadevah skupaj s prokuristom, in prokurist Organ Derek Grant,
Warfield Green, 35, Horatio Avenue, imenovana 16. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 62100 Zračni promet na rednih
linijah; 62200 Izredni zračni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.
Rg-207197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03051 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa STARC, d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje in svetovanje, Goriča
vas 17a, Ribnica, sedež: Goriča vas 17a,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/03944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in ustanoviteljev, spremembo in uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnikov in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5537576
Firma: HERC AS, trgovska in storitvena družba, d.o.o.
Skrajšana firma: HERC AS, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Gorenjska cesta 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Starc Marijan, izstop 27. 5.
1998; Djuričić Dejan, Ribnica, Prijateljev
trg 4, vstop 27. 5. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Starc Marijan, razrešen 27. 5. 1998;
direktor Djuričič Dejan, imenovan 27. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 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; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 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; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih 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; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno 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
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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; 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
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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; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobiliv v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 izposojanje izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9213 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 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; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 5. 1998.
Rg-207395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02226 z dne 20. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30587/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1293982
Firma: GODNJAVEC & CO., podjetje
za storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GODNJAVEC & CO,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v
Šmartno 33
Ustanovitelja: Godnjavec Janez in Godnjavec Bernardka, oba iz Ljubljane, Cesta v
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Šmartno 33, vstopila 20. 3. 1998, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Godnjavec Janez in družbenica Godnjavec Bernardka, ki kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev, imenovana 20. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210 Finančni zakup (leasing); 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-207682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01070 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30307/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273531
Firma: RAŠICA 2020, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAŠICA 2020, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zgornje Gameljne 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: RAŠICA, Tovarna pletenin, Ljubljana, d.d., Ljubljana, Zgornje Gameljne 20, vstop 4. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Vidic Saša, Kranj, Ulica Tončka Dežmana 8, ki zastopa družbo brez omejitev,
ter prokurista Resinović Lilijana, Ljubljana,
Brilejeva ulica 8, in Pirih Matej, Maribor,
Medvedova 49, imenovani 4. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 17210
Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa volnene česanke; 17240 Tkanje preje tipa svile; 17250 Tkanje druge
tekstilne preje; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog
in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 29540 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-207689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01112 z dne 31. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30384/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1273582
Firma: MAF-MAUČEC, posredništvo in
storitve, k.d.
Skrajšana firma: MAF-MAUČEC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, Litijska cesta 270
Ustanovitelja: Maučec Franc, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Maučec Jože, ki je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja,
oba iz Ljubljane-Dobrunje, Litijska cesta
120, vstopila 12. 2. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Maučec Franc, imenovan 12. 2.
1998.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
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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, industrijskie 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-207690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01113 z dne 22. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30483/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1274155
Firma: ŽAGA TRADE, Trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽAGA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1280 Cerknica, Zelše 19a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Opeka Anton in Opeka Andrejka, oba iz Cerknice, Zelše 19, vstopila
18. 12. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Opeka Anton in Opeka Andrejka,
imenovana 18. 12. 1997, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-

laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Rg-207717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02367 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu vpisa MONS, nepremičnine in inženiring, d.o.o., sedež: Dunajska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29277/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1192213
Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
Ustanovitelja: Oberhofer Alfred Nikolaus,
Oberhofer Thomas, in WERTHAUS
BAUELEMENTE
VERTIEBSGESELLSCHAFT MBH, Avstrija, Leipzig, izstopili
19. 3. 1998; SGP GRADITELJ, d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, vložil 26,936.000
SIT, in LIZ INŽENIRING, d.d., Ljubljana, Vurnikova ulica 2, vložil 40,404.000 SIT – vstopila 19. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist Oberhofer Thomas, razrešen
19. 3. 1998; prokuristi Jamšek Bogdan,
Kamnik, Pot v Rudnik 11, Štular Janez,
Ljubljana, Triglavska ulica 44, in Fedor Anton Umek, Portorož, Fiesa 7, imenovani
19. 3. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 3. 1998.
Rg-207750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03121 z dne 16. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30695/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1303791
Firma: SABOL IN DRUŽBENIKI, družba za računovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana
firma:
SABOL
IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Linhartova
7, Vir
Ustanovitelja: Sabol Stjepan in Sabol Lidija, oba iz Domžal, Linhartova ulica 7, Vir,
vstopila 28. 5. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Sabol Stjepan in Sabol Lidija, imenovana 28. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4531 Električne inštalacije;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, je dovoljeno
samo opravljanje računovodske, knjigovodske dejavnosti in davčno svetovanje.
Rg-207771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00440 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa HOJA, Lepljene konstrukcije
in žaga, Škofljica, d.o.o., Ižanska cesta
18, Ljubljana, sedež: Ižanska cesta 18,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/10982/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje d.o.o.
v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in datuma pri zastopniku, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti, nadzornega sveta, spremembo statuta in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5459770
Firma: HOJA, Lepljene konstrukcije in
žaga, Škofljica, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: HOJA, lepljene konstrukcije, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 111,648.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
22,329.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
11,165.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vložil 19,877.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložili
20,748.000 SIT in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 37,529.000 SIT – vstopili
8. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo;
HOJA, predelava lesa, p.o., Ljubljana, Langusova 8, izstopila 8. 12. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje; direktor Cimerman Janez, Ig 2, razrešen in
ponovno imenovan 8. 12. 1997.
Člani nadzornega sveta: Por Drago, Gabrovšek Anton, Hitij Alojz, Matuš Jožef in
Sarajlič Mustafa, vstopili 8. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
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in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.
Sprememba statuta z dne 8. 12. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 1412/01105-1998/TJ z
dne 23. 1. 1998.

povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1997.

Rg-207807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05577 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu vpisa POL, družba za marketing in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tomažičeva 44, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5686598
Ustanovitelja: Poljanšek Jožefa, izstopila
1. 10. 1997; Poljanšek Dejan, vstopil
1. 10. 1997, in Poljanšek Zlatko, vstopil
18. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Tomažičeva
44, vložila po 804.472,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Poljanšek Jožefa, razrešena
1. 10. 1997; Poljanšek Zlatko, razrešen
1. 10. 1997 kot zastopnik in imenovan za
direktorja.
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim

Rg-207901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05992 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu vpisa ORIA COMPUTERS, podjetje
za računalniški inženiring, svetovanje in
trgovino, d.o.o., Zagorje ob Savi, Polje
4, sedež: Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/13101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5511275
Osnovni kapital: 106,217.500 SIT
Ustanovitelji: Češko Jesenšek Nataša,
Kisovec, Borovniško naselje 4, vstop
23. 12. 1994, vložek 9,369.360 SIT, Cizej
Mitja, Trbovlje, Ul. Sallaumines 9, vstop
10. 8. 1991, vložek 21,055.016 SIT,
Klembas Andrej, Maribor, Strosmayerjeva
ul. 11,
vstop
10. 8. 1991,
vložek
1,807.000 SIT, Opačič Zoran, Škofljica,
Smrjene 57d, vstop 20. 12. 1996, vložek
4,257.490 SIT, Štiftar Jasna, Ljubljana, Štihova 24, vstop 20. 12. 1996, vložek
5,338.294 SIT, IVIS, d.o.o., Artiče, Trbež
41a, vstop 27. 12. 1996, vložek
14,390.340 SIT, Tehnološki razvojni sklad
RS, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, vstop
13. 5. 1997, vložek 50,000.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo; Baloh Plahutnik
Staša, Češko Sandi in Dolanc Livija, izstopili 20. 12. 1996.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1997.
Rg-207878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03538 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa RUDARSKA GRADBENA
DRUŽBA, d.d., sedež: Trg revolucije 4b,
1420
Trbovlje,
pod
vložno
št. 1/12843/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni sklep Srg 1639/98
zaradi dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5166578
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 4521
Splošna gradbena dela.
Rg-207909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01428 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu vpisa DVOREC, gostinsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Polje 17, Ljubljana Polje,

Stran

1024 / Št. 12 / 26. 2. 1999

sedež: Polje 17, 1260 Ljubljana Polje,
pod vložno št. 1/18773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5682835
Osnovni kapital: 35,828.395 SIT
Ustanovitelj: Benčina Janez, Ljubljana
Polje, Polje 17, vstop 26. 5. 1994, vložek
35,828.395 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02084 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu vpisa INTER, Podjetje za trgovino, kooperacijsko proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Cesta Dolomitskega odreda 86d, Ljubljana, sedež: Cesta Dolomitskega odreda 86d, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03484/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, poslovnega deleža in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5309832
Firma: INTER, Podjetje za trgovino,
kooperacijsko proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci X/6
Ustanovitelja: Teran Jožef, izstopil
12. 12. 1997; Teran Jošt, vstopil 12. 12.
1997, in Merhar-Teran Marija, vstopila
17. 12. 1998, oba iz Ljubljane, Vrhovci
X/6, vložila po 947.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Teran Jožefu, ki je bil razrešen
16. 9. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 3. 1998.
Rg-208134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19159 z dne 31. 5. 1996 pri subjektu vpisa DRITAS, Import-Export, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Linhartova 104, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22809/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5785111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Muleci Kada, Ljubljana,
Linhartova 104, vstopila 21. 4. 1993, in
Brence Vladimir, Ljubljana, Viška c. 51,
vstopil 30. 12. 1994 – vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Muleci Kada, razrešena 30. 12. 1994 kot zastopnica in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Brence Vladimir, imenovan 30. 12. 1994,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namesnik direktorice.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 631 Prekladanje,
skladiščenje; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev.
Rg-208151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01655 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu vpisa JUB, Kemična industrija, Dol pri
Ljubljani št. 18, d.d., sedež: Dol pri Ljubljani št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5033527000
Sprememba statuta z dne 18. 3. 1998.
Rg-208156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06816 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TEK-TRAN, Cestni promet, gostinstvo, turizem, trgovina, zunanja trgovina, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Savska c. 3, sedež: Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17434/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in priimka ustanoviteljice, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5643821
Firma: TEK-TRAN, cestni promet, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Barbič Sabina, Ljubljana, Bratovševa ploščad 6, vstop 22. 4.
1994, vložek 406.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-

zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1997.
Rg-208161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06936 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu vpisa IVEKO, prodaja, zastopstvo in
posredništvo z avtomobili, rezervnimi
deli, mehanizacijo in tehničnim blagom,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Sneberska
142a, 1260 Ljubljana Polje, pod vložno
št. 1/15725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5643171
Firma: LMK, prodaja, zastopstvo in posredništvo z avtomobili, rezervnimi deli,
mehanizacijo in tehničnim blagom,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LMK, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 6024
Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1997.
Rg-208302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00660 z dne 9. 7. 1998 pri subjektu vpisa CVENK, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dvorni trg 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10228/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in družbene pogodbe ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5575761
Firma: LEDER BOUTIQUE, usnjena in
krznena konfekcija, d.o.o.
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Skrajšana firma: LEDER BOUTIQUE,
d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 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; 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; 5241 Tr-
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govina 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; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 1. 1998.
Rg-208304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00691 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa ŠKERJANC CO., Trgovsko in
elektroservisno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nade Ovčakove 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20357/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, deleža in akta o ustanovitvi
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5674379
Ustanovitelj: Škerjanc Rajko, izstop 3. 2.
1998; Škerjanc Gorazd, Ljubljana, Nade
Ovčakove ulica 25, vstop 11. 11. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenjev
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in Tv aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 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.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dajanje agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 2. 1998.
Rg-208335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02874 z dne 5. 6. 1998 pri subjektu vpisa PONTELLO TIRRENA SCAVI, gospodarsko interesno združenje, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in pogodbe o ustanovitvi GIZ s temile podatki:
Matična št.: 5892988
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čuk Barbara, razrešena 9. 5.
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1997; direktor Signorini Stefano, Firenze,
Via Cladio Monteverd 76, imenovan 10. 5.
1997.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi GIZ
z dne 22. 4. 1997.
Rg-208351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00791 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu vpisa PONTELLO TIRRENA SCAVI, gospodarsko interesno združenje, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26006/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pogodbe in podaljšanje roka trajanja GIZ s temile podatki:
Matična št.: 5892988
S sklepom skupščine z dne 5. 2. 1998
je podaljšan rok trajanja GIZ še za nadaljna
tri leta, to je od 14. 2. 1998.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi GIZ
z dne 5. 2. 1998.
Rg-208389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03915 z dne 13. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30817/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1313843
Firma: JEFRA RACING-JERANČIČ &
CO., trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana
firma:
JEFRA
RACING-JERANČIČ & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Mire Miheličeve 12
Ustanovitelja: Jerančič Franci in Jerančič Nina, oba iz Ljubljane, Ulica Mire Miheličeve 12, vstopila 2. 7. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Jerančič Franci in Jerančič Nina,
imenovana 2. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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,
konterjnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
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nja 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.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove dele; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirov; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno 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 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
53486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
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jo; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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 avtomobiliv 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; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 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; 74201 Geodetsko,
geološko,
geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustavrjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Št.

Pri šifri dejavnosti 92912 - samo igralni
avtomati v skladu z zakonom o igrah na
srečo.
Rg-208393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04012 z dne 17. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30849/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1314009
Firma: ALCONA-AQUA, trgovina in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALCONA-AQUA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerjeva 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Noč Aleš, Ljubljana, Neubergerjeva 16, vstop 3. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Noč Aleš, imenovan 3. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-208580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03088 z dne 1. 6. 1998 pri subjektu vpisa STIKALO, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Podgorica 131, sedež: Podgorica 131, 1231
Ljubljana, pod vložno št. 1/26097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 617/95 zaradi skrajšane firme s
temile podatki:
Matična št.: 5893453
Skrajšana firma: STIKALO, d.o.o., Ljubljana.
Rg-208717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03360 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa ANT, d.o.o., Ljubljana, trgovina, zastopstva in storitve, sedež: Meliko-
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va 108, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20181/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5686547
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Gornjak Rudiju, ki je bil razrešen
2. 6. 1998.
Rg-208720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03400 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa ABA, Consulting in engineering, d.o.o., Kersnikova 6/II, Ljubljana,
sedež: Kersnikova 6/II, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5524920
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Battestin Alenka, Vodice, Lebarška
pot 15, imenovana 8. 4. 1998.
Rg-208782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02135 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa IMAŠ-IMAM, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Celovška 61, sedež: Celovška 61, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21294/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5727910
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 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; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
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napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje.
Rg-208793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00955 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu vpisa CHEMOPLAST, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Brilejeva 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo družbene pogodbe ter spremembo naslova ustanovitelja in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5518008
Firma: CHEMOPLAST, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CHEMOPLAST, d.o.o.
Sedež: 1291 Škofljica, Glinek 24
Ustanovitelj: Smerkol Franc, Škofljica,
Glinek 24, vstop 25. 7. 1991, vložek
2,738.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Smerkolj
Franc,
imenovan
25. 7. 1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7482 Pakiranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1997.
Rg-208809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04168 z dne 28. 7. 1998 pri sub-
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jektu vpisa GIVO, Gradnja in vzdrževanje
objektov, Ljubljana, d.d., sedež: Dvorec
Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5072280
Osnovni kapital: 190,149.000 SIT.
Rg-208817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03784 z dne 29. 7. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES SLING, družba za inženiring in projektiranje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5526906
Firma: SLING, družba za inženiring in
projektiranje, d.d.
Skrajšana firma: SLING, d.d.
Sprememba statuta z dne 24. 6. 1998.
Rg-208819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04389 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,
d.d., sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5132088
Sprememba statuta z dne 2. 7. 1998.
Rg-208851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01108 z dne 20. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30468/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1273574
Firma: RUGEL, okulistična ambulanta, optika, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: RUGEL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rugel Dejan, Ljubljana,
Medvedova cesta 12, vstop 17. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rugel Dejan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Rugel Marina, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, oba iz Ljubljane, Medvedova cesta 12, imenovana 17. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5273 Popravilo ur, nakita; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 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); 6521
Finančni zakup (leasing); 7481 Fotografska dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost.
Rg-208856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03653 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu vpisa PTK-CO, Avtoprevozniško, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Medvode, Škofjeloška 27, sedež: Škofjeloška 27, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/28380/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, naslova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti, prokurista ter akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5959535
Firma: PTK-CO, Avtoprevozniško, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PTK-CO, d.o.o.
Sedež: 1119 Ljubljana, Litijska
c. 143
Ustanovitelj: Kahrić Hasan, Ljubljana,
Litijska c. 143, vstop 2. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Paunović Fadila, razrešena 1. 7.
1998; direktor Kahrić Hasan, imenovan
2. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 6. 1998.
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Rg-208857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03637 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu vpisa AVRO, d.o.o., podjetje za poslovne storitve, zunanjo trgovino in trgovino na debelo in drobno, Ljubljana, Linhartova 8, sedež: Linhartova 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5450080
Firma: AVRO, podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AVRO, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
cesta 152
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1998.
Rg-208858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03613 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu vpisa ISLAP, Gradbeno in trgovsko
podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Hoshiminova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09345/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala, naslova
ustanovitelja ter zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1191225
Firma: ISLAP, Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Igor Slapnik, Ljubljana, Vojkova cesta 77, vstop 19. 9. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Igor Slapnik, imenovan 19. 9. 1990.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1430 Pridobivanje mineralov
za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
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za motorna vozila; 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.; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9000 Storitve javne higiene.
Rg-208869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03488 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu vpisa OVIK, trgovsko in posredniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hubadova 27, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokuriste s temile podatki:
Matična št.: 5806232
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokuristi Tselyukh Stepan in Tselyukh Volodymyra, oba iz Lvova ob. Brody, Ukrajina,
Ul. Galana 5, ter Bagry Maxym, Krim, Tabačnoje, imenovani 25. 5. 1998.
Rg-208879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02648 z dne 14. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30829/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1304593
Firma: FORTUNA & FORTUNA, catering, d.o.o.
Skrajšana firma: FORTUNA & FORTUNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jarška cesta 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fortuna Boštjan in Fortuna
Andrej, oba iz Ljubljane, Ptujska ulica 24,
vstopila 15. 4. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fortuna Andrej, imenovan 15. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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
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pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
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govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Gostinske storitve
prehrane; 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; 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; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 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.
Rg-208882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02207 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu vpisa MM SURGICAL, družba za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29670/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovite-

ljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe ter popravo firme s temile
podatki:
Matična št.: 1213610
Firma: MM SURGICAL, družba za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Bajc Matjaž, Ljubljana, Poljanska cesta 16, vstop 20. 8. 1997, vložek
765.000 SIT, in Bizjak Miran, Šempeter pri
Gorici, Bratuževa ulica 12, vstop 2. 4.
1998, vložek 735.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bizjak Miran, imenovan 2. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 8520
Veterinarstvo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.
Rg-208889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01454 z dne 6. 7. 1998 pod št.
vložka 1/15272/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5565537002
Firma: LION STYLE, Proizvodnja, trgovina in oblikovanje, d.o.o., Kamnik,
Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: LION STYLE, d.o.o.,
Kamnik, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 11
Ustanovitelj: LION STYLE, d.o.o., Kamnik, Perovo 27, vstop 9. 3. 1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Uršič Dušan, Kamnik, Parapatova 5,
imenovan 9. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo.
Rg-208978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07165 z dne 7. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30781/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5870895
Firma: NIN COMMERCE, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NIN COMMERCE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 104
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: NIN UVOZ – IZVOZ, p.o.,
Zagreb, Hrvatskog prolječa 23a, vstop
6. 10. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ning Jiangiang, Zagreb, Hreljinska
23, in prokuristka Stričević Jadranka, Zagreb, Vlaška 106, imenovana 6. 10. 1994.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno 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; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
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drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Krškem, pod
vl. št. 1/03835/00.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 11. 1997.
Rg-208984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00362 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa SAMING, družba za trgovino,
zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Melikova ulica 14, 1000 Ljublja-
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na, pod vložno št. 1/11264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5461197
Osnovni kapital: 2,207.000 SIT
Ustanovitelji: Samsa Franc in Samsa Mirjana, oba iz Ljubljane, Ul. Molniške čete 17,
vstopila 15. 1. 1991, vložila po 772.450
SIT, ter Laninšek Gojmir Karli, Ljubljana, Ul.
borcev za severno mejo 18, vstopil 8. 1.
1998, vložil 662.100 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 1. 1998.
Rg-208990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03364 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JANKO
KERSNIK BRDO, Lukovica, Brdo pri Lukovici 5, sedež: Brdo pri Lukovici 5,
1225
Lukovica,
pod
vložno
št. 1/01260/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5082790
Firma: OSNOVNA ŠOLA JANKA
KERSNIKA BRDO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Domžale, izstop 29. 1. 1998; Občina Lukovica,
Lukovica 46, vstop 29. 1. 1998, odgovornost: odgovarja do doloćene višine.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 8010 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov.
Rg-208995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00197 z dne 17. 7. 1998 pri subjektu vpisa REGENERACIJA, Nakup, predelava, prodaja, d.o.o., Ljubljana, Cesta
XV. divizije 226, sedež: Cesta XV. divizije 226, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5293324
Firma: REGENERACIJA, nakup, predelava, prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: REGENERACIJA,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 47
Ustanovitelja: Debeljak Ferdinand,
Šmartno pri Ljubljani, Spodnje Gameljne 63,
vstop 1. 8. 1989, vložek 450.000 SIT, in
Bergant Jože, Vodice, Kamniška 46, vstop
12. 9. 1990, vložek 1,050.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing).
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1998.
Rg-209009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02516 z dne 23. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30870/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1263609
Firma: PROMOTO, športni marketing
in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMOTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Kamniška cesta 11, Srednje Jarše
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Verbič Peter, Domžale,
Kamniška c. 11, Srednje Jarše, vstop
30. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Verbič Peter, imenovan 30. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4531 Električne inštalacije; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
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dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-209090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05348 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu vpisa SATURNUS EMBALAŽA, proizvodnja embalaže, d.d., Ljubljana, sedež: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5035830
Člani nadzornega sveta: Čeč Andrej,
predsednik, in Maček Matjaž, namestnik
predsednika, izstopila in ponovno vstopila
18. 11. 1997.
Rg-209092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06223 z dne 21. 8. 1998 pri subjektu vpisa MODIS, marketing in storitve,
TUREK & Co., d.n.o., Černetova 11, Ljubljana, sedež: Černetova 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06598/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti ter preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.
s temile podatki:
Matična št.: 5359643
Firma: MENTA, zelišča, čaji, alternativne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MENTA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Turek Srečo in Turek Eta,
oba iz Ljubljane, Černetova 11, izstopila iz
d.n.o. in vstopila v d.o.o. 28. 10. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 01132
Sadjarstvo; 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15860 Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 64200 Telekomunikacije; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74820
Pakiranje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93030 Druge storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1997.
Rg-209095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00138 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu vpisa KD NET, premoženjsko svetovanje, d.o.o., sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5926521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čirič Miloš, razrešen 30. 11. 1997;
direktorica Martinčič Mateja, Ljubljana, Glavarjeva 49, in prokurist Ivanušič Zvonko,
Črnomelj, Cesta padlih borcev 4, imenovana 1. 12. 1997.
Rg-209102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02903 z dne 21. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30926/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1304917
Firma: ZAVOD ZA KAKOVOST
ŽIVLJENJA – ZKŽ
Skrajšana firma: ZAVOD ZKŽ
Pravnoorg. oblika: zavod
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Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 21
Ustanovitelji: Kolenc Marko, Mirna, Zapuže 18, Gorenc Gorazd, Mirna, Glavna
cesta 51, Maček Martin, Vnanje Gorice,
Podpeška cesta 203, in Majerič Matej, Ljubljana, Grudnova ulica 1, vstopili 16. 4.
1998, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolenc Marko, imenovan 16. 4.
1998, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih organizacij, 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; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-209110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03947 z dne 25. 8. 1998 pri subjektu vpisa AVTOTEHNA MITSUBISHI, trgovska družba z vozili in servis, d.o.o.,
sedež: Celovška c. 228, 1117 Ljubljana, pod vložno št. 1/29669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1198203
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škerlj Peter, razrešen 3. 6. 1998;
direktor Drobne Zoran, Sevnica, Hermanova cesta 32, imenovan 3. 6. 1998.
Rg-209111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03953 z dne 17. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30904/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1313908
Firma: ZALOŽBA PASADENA, družba
za založniško dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA PASADENA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom 55
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: PASADENA, Podjetje za
založniško dejavnosti, Ljubljana, Celovška
43, vložila 1,323.000 SIT, in VIESTE, Razvojna družba, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Parmova 51, vložila 777.000 SIT – vstopili
30. 6. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: predsednik uprave Klemenc Andrej, Ljubljana,
Smrtnikova 4, in član uprave Rismal Borut,
Ljubljana, Avčinova 12, imenovana 30. 6.
1998.
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo
založništvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-

Št.

zapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 52471 Dejavnost knjigarn;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74400 Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Rg-209125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04131 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa Kmetijska zadruga Trbovlje z
omejeno odgovornostjo, v Trbovljah, sedež: Trg Franca Fakina 12, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/01109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Zakonjšek Alojz, razrešen 1. 3.
1997, in Darovic Anton, razrešen 14. 3.
1998; zastopnik Garmuš Jože, Dobovec,
Završje 3, imenovan 14. 3. 1998, zastopa
zadrugo kot predsednik zadruge, in direktor Šrubar Mirko, Trbovlje, Čebine 3, razrešen in ponovno imenovan 1. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
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; 1585 Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 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
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
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skih 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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
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storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-209127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04289 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu vpisa HERMES SOFTLAB, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08338/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5406986
Ustanovitelji: Bric Rudi, Ljubljana, Mokrška 15, Kuščer Andrej, Ljubljana, Boletova 10, Zagorc Zoran, Nova Gorica, Podgrča 36, in Schara Tomaž, Ljubljana, Vipavska 23, ki so vstopili 25. 7. 1990 in vložili
po 33,102.511 SIT, ter Weiland Karlheinz,
ZR Nemčija, Herrenberg Ulrichweg 11, ki
je vstopil 18. 3. 1993 in vložil 33,102.511
SIT, in ADDTO LIMITED, Jersey-Velika Britanija, Jersey, Channel Islands, ki je vstopil
19. 12. 1997 in vložil 18,390.283 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1998.
Rg-209131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04321 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa MLINOSTROJ, d.d., podjetje za
izgradnjo tehnoloških objektov in naprav,
sedež: Študljanska cesta 5, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/00214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5033942
Člani nadzornega sveta: Cerar Marjan,
izstopil 14. 7. 1998; Urbanija Božo, izstopil
in ponovno vstopil 4. 6. 1998, Primožič
Marjan, izstopil in ponovno vstopil 14. 7.
1998, ter Batič Aleksander, vstopil 14. 7.
1998.
Rg-209142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01524 z dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa ASTEC, podjetje za sistemsko programsko podporo, svetovanje
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška c. 118, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10961/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala in deležev, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo naslova in naziva zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5468370
Skrajšana firma: ASTEC, d.o.o.
Osnovni kapital: 29,512.000 SIT
Ustanovitelja: Ambrožič Miroslav, Kranj,
Pot v Bitnje 78, in Skubic Marko, Ljubljana,
Povšetova 59, vstopila 9. 1. 1991, vložila
po 14,756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Skubic Marko, razrešen 31. 8. 1998 kot zastopnik in imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 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; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-209143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03756 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30981/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1313673
Firma: MONTE PLUS, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MONTE PLUS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mladinska 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Beganovič Murat, Ljubljana,
Mladinska 9, vstop 22. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Beganovič Murat in zastopnik Beganovič Zlatko, oba iz Ljubljane, Mladinska 9,
imenovana 22. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15812 Dejavnost slaščičarn; 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; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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;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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.
Rg-209146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03818 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu vpisa SIGI, d.o.o., podjetje za trgovino,
turizem in usluge, Ljubljana, Lavričeva
9, sedež: Lavričeva 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21050/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme, skrajšane firme, deležev, ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5716934
Firma: SIGI, podjetje za trgovino, turizem in usluge, d.o.o.
Skrajšana firma: SIGI, d.o.o.
Ustanovitelja: Žugič Igor, Ljubljana, Triglavska 13, vstopil 1. 12. 1992, in Perko
Simon, Brezovica pri Ljubljani, Pot na Pola-
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ne 42, Dragomer, vstopil 26. 6. 1998 –
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žugič Igor, razrešen 26. 6. 1998 kot direktor
in imenovan za prokurista, in direktor Perko
Simon, imenovan 26. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2850 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 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 Soboslokarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-209149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04164 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu vpisa COLGATE-PALMOLIVE ADRIA,
d.o.o., Zastopstvo, trgovina in storitve,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29356/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1196448
Sedež: 1113 Ljubljana, Vodovodna
101.

Št.

Rg-209151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04751 z dne 4. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30955/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1319230
Firma: MB HRIBAR & CO, trgovina in
storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MB HRIBAR & CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Šmartinska cesta 240
Ustanovitelja: Hrovat Barbara, Ljubljana,
Jakčeva ulica 40, in Hribar Marko, Ljubljana-Polje, Šmartinska 240, vstopila 19. 8.
1998, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hrovat Barbara in zastopnik Hribar
Marko, ki zastopa družbo kot namestnik direktorice, imenovana 19. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-209154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04989 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu vpisa RADE KONČAR - DVIGALA, podjetje za montažo, servisiranje in remont
dvigal, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slomškova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni sklep za Srg 1269/96
- razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5575206
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
51510 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.
Rg-209165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 98/01254 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa ŠTIGRAD, podjetje za storitvene dejavnosti in proizvodnjo, d.o.o.,
Grahovo 87, Grahovo, sedež: Grahovo
87, 5242 Grahovo, pod vložno
št. 1/17631/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža pošte ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5600391
Firma: ŠTIGRAD, podjetje za storitvene dejavnosti in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTIGRAD, d.o.o.
Sedež: 1384 Grahovo, Grahovo 87
Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-209170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01328 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa ARBIS, Arhitekturni biro,
d.o.o., Ljubljana, Cesta A. Bitenca 68,
sedež: Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16678/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5589967
Firma: BAK, Arhitekturni biro, d.o.o.
Skrajšana firma: BAK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68
Ustanovitelji: Luzar Gusti, Ljubljana, Ob
potoku 18, in Lipušek Darko, Ljubljana, Ul.
Malči Beličeve 56, vstopila 15. 3. 1992,
vložila po 3,306.501 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Geržina Zorko, Bergant Ivan,
Štefančič Andrej in Horzelenberg Theunis,
izstopili 17. 2. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 8. 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,
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plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 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
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 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;
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
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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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7310 Raziskovanje
trga in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-209171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02199 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa HERMES-OPREMA, inženiring,
zastopstvo, zunanja in notranja trgovina, d.o.o., sedež: Kolodvorska 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12136/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo deležev in osnovnega kapitala, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5486033
Osnovni kapital: 71,440.907,40 SIT
Ustanovitelji: Dernulc Marija-Vera (Marinka), Grosuplje, Ponova vas 102, Hribovšek Tanja, Ljubljana, Pod bresti 9, Jakob
Janez, Ljubljana, Sojerjeva 6a, Jurjevčič
Alenka, Ljubljana Šentvid, Medno 48, Mesojedec Renata, Ljubljana, Saveljska 132,
Mlakar Nataša, Velike Lašče 47, Pangos
Dušan, Ljubljana, Kocjanova 10, Podobnik
Alenka, Kamnik, Cankarjeva 2, in Pust Sonja, Medvode, Zg. Pirniče 20A, ki so vložili
po 4,762.727,16 SIT, ter Sladič Jože, Ljubljana, Pavlovičeva 1b, Smirnov Boris, Brezovica, Dragomer na Grivi 38, in Užnik Roman, Ljubljana, Celovška c. 287, ki so vlo-

žili po 9,525.454,32 SIT – vstopili
15. 8. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 1411
Prodobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 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; 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; 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 Tr-
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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 avtomobiliv v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 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

Št.

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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1998.
Rg-209172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03430 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa BALA, Trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 27,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/00170/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5024773
Člani nadzornega sveta: Hoefler Cirila
in Šink Matjaž, izstopila 10. 4. 1998, Čebular Elizabeta in Grbec Marinka, izstopili
14. 3. 1998, Virtič Angela, izstopila 10. 4.
1998; Spačal Marjana, Založnik Tatjana in
Virtič Geli, vstopile 10. 4. 1998, ter Grbec
Marinka in Mušič Milena, vstopili 14. 3.
1998.
Rg-209175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04637 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopanje in konsignacijo,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5005710
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.
Rg-209177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06668 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa DAG-GRAFIKA, podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 24, sedež: Medvedova 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10819/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5461111
Firma: DAG-GRAFIKA, založba in tiskarna, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DAG-GRAFIKA, d.o.o.,
Ljubljana
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Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6521 Finančni zakup (leasing); 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.
Rg-209178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04155 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu vpisa Center za socialno delo Ribnica, sedež: Šeškova 15, Ribnica, pod vložno št. 1/01944/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5272700
Sedež: 1310 Ribnica, Škrabčev trg
17, Ribnica.

Stran

1038 / Št. 12 / 26. 2. 1999

Rg-209181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01812 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu vpisa ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Ljubljana, Slovenska 58, PE
Elektro Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo mesto, sedež: Ljubljanska 7, Novo
mesto, pod vložno št. 1/09124/05 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5227992028
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Krašovec Franc, razrešen 9. 3.
1998; direktor Božič Gregor, Novo mesto,
Šegova ulica 8, imenovan 9. 3. 1998, zastopa podjetje v okviru poslovne enote Novo mesto neomejeno.
Rg-209182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04158 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TRZIN, sedež: Mengeška 7b, 1236 Trzin, pod vložno št. 1/01869/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5255287
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 8010 Predšolska
vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-209184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03062 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENSKO ZAVAROVALNO
ZDRUŽENJE, Gospodarsko interesno
združenje, sedež: Železna c. 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17085/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana združenja s temile podatki:
Matična št.: 5606187
Ustanovitelj: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izstop 14. 4.
1998; Sklad prostovoljnega zavarovanja za
dodaten obseg pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 14. 4. 1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Rg-209185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00875 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu vpisa AGENCIJA OBČINE ZAGORJE
OB SAVI ZA RAZVOJ, d.o.o., Zagorje ob
Savi, sedež: Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/11857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, članov nadzornega sveta in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Matična št.: 5482704
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Člana nadzornega sveta: Vovk Janez in
Bebar Brane, izstopila 15. 12. 1997; Brezovar Gabrijel in Omahne Angela, vstopila
15. 12. 1997.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 5. 1998.
Rg-209186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03071 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu vpisa SLOVENIJA PROJEKT, podjetje za projektiranje, d.d., sedež:Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5066131
Člani nadzornega sveta: Pribaković Jana, Škrabe Nevenka, Štembal Bojan, Weilguny Tadej in Bobnar Bajda Marija, izstopili
16. 12. 1997; Rakoše Danilo, izstopil in
ponovno vstopil 16. 12. 1997, ter Nahtigal
Franc in Mavrič Vitomir, vstopila 16. 12.
1997.
Rg-209190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03198 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu vpisa PULSAR, pooblaščena družba
za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5800455
Ustanovitelji: TMB, d.o.o., Maribor, izstopil 16. 4. 1998; CEBFIN, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 18, vložil 3,500.000 SIT, CHORUM,
Podjetje za finančno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. koroškega bataljona 13, vložil
3,500.000 SIT, in JOBO, finančno in borzno svetovanje, d.o.o., Mengeš, Kidričeva
75, Trzin, vložil 3,000.000 SIT – vstopili
3. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

št. 1/29664/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 1194321
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prohinar Gorazd, razrešen 31. 5.
1998; direktor Štruklec Matjaž, Majšperk,
Sestrže 72, imenovan 1. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-209203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03270 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa APEGAS, podjetje za plinifikacijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova
3a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25380/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5842247
Ustanovitelj: COMERGAS S.P.A., Brescia, Via Carlo Zima 5b, izstop 16. 12. 1997;
AGIPGAS S.P.P., Rim, Italija, Ul. Via Laurentina 449, vstop 16. 12. 1997, vložek
12,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Braz Antonu, ki je bil razrešen
9. 7. 1997.
Rg-209204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03284 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa Gradbeno podjetje Grosuplje,
d.d., sedež: Emonska 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/1372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5074746
Član nadzornega sveta: Barbič Srečko,
izstopil 27. 11. 1997; Meglen Anton, vstopil 27. 11. 1997.

Rg-209200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03778 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa
AVTOMERKUR
PSO
BEŽIGRAD, prodajno servisna organizacija, d.d., sedež: Samova 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26875/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5918464
Člani nadzornega sveta: Štajer Ratko,
izstopil 18. 6. 1998; Svet Matej, vstopil
18. 6. 1998, ter Muster Blanka in Kavčnik
Zdravko, izstopila in ponovno vstopila 18. 6.
1998.

Rg-209210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02437 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa IBT-JT, International Business
Network-Mednarodna poslovna mreža,
d.d., podjetje za mednarodno poslovanje, sedež: Slovenska c. 27-29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01637/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5005469
Člani nadzornega sveta: dr. Potočnik Vekoslav, izstopil 30. 1. 1997, Modic Anton
in Habjan Rok, izstopila 18. 3. 1997, dr.
Hrastelj Anton, Šega Janez in Sibil Silvan,
izstopili 26. 2. 1998; Krašna Vinko, vstopil
18. 3. 1997, Fašun Andrej, vstopil 30. 1.
1997, in Lesjak Irena, vstopila 26. 2. 1998.
Sprememba statuta z dne 26. 2. 1998.

Rg-209201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03283 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa HAFI INŽENIRING, trgovina,
servis, d.d., sedež: Andreja Bitenca 68,
1000
Ljubljana,
pod
vložno

Rg-209211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03461 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa ELEKTROSERVISI, Proizvodnja, trgovina, montaža, servisiranje, d.d.,
sedež: Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana,
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pod vložno št. 1/27497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5923930
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba statuta z dne 20. 5. 1997.
Rg-209212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03314 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa HOTEL SLON, d.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska c. 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5004853
Sprememba statuta z dne 23. 4. 1998.
Rg-209213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03054 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa MIZARSTVO GROSUPLJE,
Družba za izdelavo notranje opreme,
d.d., sedež: Cesta na Krko št. 24, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/03439/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5025737
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kastelic Marjan, razrešen 30. 11.
1997; direktor Jošt Franjo-Vinko, Grosuplje,
Pod gozdom c. 6/32, imenovan 1. 6. 1998.

Št.

Rg-209223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00742 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa TELEKA, družba za telefonske instalacije in projektiranje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Blatnica 12, OIC Trzin,
1234
Mengeš,
pod
vložno
št. 1/03283/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5307546
Ustanoviteljica: Car Stanislav, izstop
30. 1. 1998; TELEKA, Družba za telefonske instalacije in projektiranje, d.o.o., Ljubljana, Mengeš, Blatnica 12, IOC Trzin, vstop
30. 1. 1998, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
30. 1. 1998.
Rg-209225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00799 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu vpisa A P L I C A, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
160, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04077/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža,
družbenikov, deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5873720
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 39
Ustanovitelji: Kajzer Andrej, izstopil
11. 12. 1997; Toni Miloš Vinko, Cerknica,
Kraška 17, vstopil 13. 12. 1994, vložil
440.141,27 SIT, Gaborovič Zoran, Maribor, Vrbanska 14b, vstopil 14. 12. 1994,
vložil 440.141,27 SIT, Kolar Rajko, Ljubljana, Pot na Fužine 13, vstopil 14. 12. 1994,
vložil 440.141,27 SIT, Torbič Miloš, Ljubljana, Prušnikova 6, vstopil 14. 12. 1994,
vložil 107.393,54 SIT, in Nagode Marjana,
Ljubljana, Tržaška 55b, vstopila 14. 12.
1994, vložila 72.182,65 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.
Rg-209226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00802 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu vpisa ISA.IT, izobraževanje, svetovanje, aplikacije, informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jamova 39,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/19960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, deleža
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5673020
Ustanovitelj: Kajzer Andrej, izstop
11. 12. 1997; ISA.IT, Izobraževanje, svetovanje, aplikacije, informacijske tehnologije,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Jamova 39,
vstop 21. 6. 1996, vložek 1,556.524,46
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.
Rg-209227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1039
št. 98/00805 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu vpisa UNICHEM-ZOO, podjetje za
proizvodnjo kemičnih izdelkov, d.o.o.,
sedež: Litijska 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07721/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5393329000
Ustanovitelj: Morelj Bojana, izstop
24. 12. 1997; Radivojević Milorad, Ljubljana, Cilenškova 20, vstop 10. 5. 1995, vložek 1,365.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 12. 1997.
Rg-209228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00821 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu vpisa DIMITROV & TRNJAK, trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Ulica Angelce Ocepkove 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29202/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1124579
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Babnik 10.
Rg-209229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00837 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa PRELOG, Mednarodno podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova 12,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/23328/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5888387
Firma: MINISOPH, mednarodno podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MINISOPH, d.o.o.,
Ljubljana
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 1. 1998.
Rg-209230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00841 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu vpisa KANVAS, trgovina, zastopanje, posredovanje, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Dobrave 14, 1236 Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/22140/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5746302
Skrajšana firma: KANVAS, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Industrijska cona,
Prevale 5
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1998.
Rg-209238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01447 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa PRODUKCIJA PLUS, storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kranjčeva 26, 1113 Ljubljana, pod vložno št. 1/26519/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5895081
Ustanovitelj:
CME
MEDIA
ENTERPRISES B.V., Amsterdam, Leidseplein 29, izstop 16. 7. 1997; CME
SLOVENIA B.V., Amsterdam, Nizozemska,
Nieuwe Spiegelstraat 26, vstop 16. 7.
1997, vložek 1,170.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja .
Rg-209241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01476 z dne 25. 8. 1998 pri subjektu vpisa DUOL, d.o.o., Proizvodna in trgovska družba, Ljubljana, sedež: Ulica Jožeta Japlja 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18231/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5854539

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 132
Dejavnost, izbrisana 25. 8. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.
Dejavnost, vpisana 25. 8. 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 štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 3. 1998.
Rg-209242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01482 z dne 25. 8. 1998 pri subjektu vpisa MTK – TGS, trgovina, gradbeništvo, storitve, d.o.o., Vodnikova 106,
Ljubljana, sedež: Vodnikova 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5632684
Ustanovitelj: Knezovič Vanja, izstop
18. 12. 1997; Knezovič Anton, Ljubljana,
Ulica Jožefa Japlja 18, vstop 29. 12. 1994,
vložek 3,460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-209244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01498 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa DIONIZ, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kočevje, sedež: Uskoška ul. 17,
1330
Kočevje,
pod
vložno
št. 1/27354/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deleža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5898331
Ustanovitelji: Begič Irena, Kočevje,
Uskoška ul. 17, vstopila 30. 12. 1996, vložila 271.232 SIT, Rojc Franc, Dornberk,
Zalošče 30d, vstopil 10. 11. 1997, vložil
241.095 SIT, Baran Nikica, Kočevje, Tesarska ulica 3b, vstopila 10. 11. 1997, vložila 271.232 SIT, Selesković Zlatan, Sarajevo, BIH, M. Maruliča 13, vstopil 10. 11.
1997, vložil 361.642,50 SIT, in Hajrić Midhat, Sarajevo, BIH, Handija Čemerliča 25,
vstopil 10. 11. 1997, vložil 361.642,50 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1997.
Rg-209245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02328 z dne 28. 8. 1998 pod vložno št. 1/30944/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294199
Firma: SLOWINVEST, Poslovno in finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SLOWINVEST, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: De Windish Graetz Mariano Ugo, Sant Angelo de Alife, Piazza Umberto 17, vložil 375.000 SIT, Graupe Reinhard, Ženeva, Hotel des Bergues 33, vložil
360.000 SIT, in CD CONSULTING, Poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Resljeva
1, vložil 765.000 SIT – vstopili 12. 11.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Garupe Reinhard, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Dobnik Carmen, Ljubljana, Župančičeva 12, imenovana 12. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-209249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04660 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa KRO, Podjetje za proizvodnjo,
nabavo, prodajo, marketing in zastopstvo, d.o.o., sedež: Spodnje Pirniče
24i, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/02692/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5300606
Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
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22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 8. 1998.
Rg-209250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04708 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu vpisa NIVELA, d.o.o., splošna gradbena dela, sedež: Zavetiška 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26787/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 633/98 zaradi spremembe dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5911419
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 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.
Rg-209251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04714 z dne 24. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30928/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1319191
Firma: OTTO ELEKTRONIKA, Elektroerozijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: OTTO ELEKTRONIKA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Otto Mark, Kamnik, Kettejeva ulica 9, Dobovšek Marjan, Ljubljana,
Teslova ulica 9, in Martinčič Tomaž, Ljubljana, Vipavska 30, vstopili 10. 8. 1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Otto Mark, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Dobovšek Marjan in
Martinčič Tomaž, imenovani 10. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-209278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01117 z dne 3. 8. 1998 pri subjektu vpisa SNAGA, Javno podjetje, d.o.o.,
sedež: Povšetova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07748/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5015545

Št.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1998: 4010
Oskrba z elektriko; 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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
Rg-209282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02742 z dne 6. 8. 1998 pri subjektu vpisa LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02783/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, člane nadzornega sveta in lastninsko
preoblikovanje s temile podatki:
Matična št.: 5048257
Firma: LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.d.
Skrajšana
firma:
LJUBLJANSKE
MLEKARNE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3.656,600.000 SIT
Ustanovitelji: Mesto Ljubljana, MOL MU,
Oddelek za gosp. dej. in turizem, Služba za
kmet. gozdr. in turizem, Ljubljana, Trubarjeva 5, ki je vstopila 1. 1. 1991 in vložila
455,064.000 SIT, ter Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila 1.191,493.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., ljubljana, Dunajska 56, vložil
160,189.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
160,189.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 634,985.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 95,340.000
SIT, MERCATOR, Kmetijsko gozdarska zadruga Cerknica, d.o.o., Cerknica, Cesta
4. maja 50, vložila 20,722.000 SIT, Kmetijsko gozdarska zadruga Dole, z.o.o., Dole
pri Litiji 7, vložila 11,992.000 SIT,
MERCATOR – Kmetijsko gozdarska zadruga Litija, z.o.o., Litija, Valvazorjev trg 3, vložila 33,289.000 SIT, MERCATOR – Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica, z.o.o.,
Ribnica, Šeškova 15, vložila 30,891.000
SIT, Kmečka zadruga Kapele, z.o.o., Kapele, Jereslavec 32, vložila 671.000 SIT,
Kmečka zadruga Brežice, z.o.o., Brežice,
Pod obzidjem 39, vložila 61,110.000 SIT,
Kmetijska zadruga AGRARIA, z.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 17, vložila 13,239.000 SIT,
MERCATOR – Kmetijska zadruga Dobrepolje, z.o.o., Videm – Dobrepolje, Videm
36, vložila 10,265.000 SIT, Kmetijska zadruga Domžale, z.o.o., Radomlje, Industrijska c. 15, vložila 87,684.000 SIT, Kmetijska zadruga Izlake, z.o.o., Izlake 40, vložila
21,201.000 SIT, MERCATOR – Kmetijska
zadruga Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova ul. 10, vložila 119,054.000 SIT,
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MERCATOR – Kmetijska zadruga Suha Krajina, z.o.o., Žužemberk, Grajski trg 3, vložila 14,198.000 SIT, Kmečka zadruga Bohor, z.o.o., Koprivnica 39, vložila
16,693.000 SIT, Kmečka zadruga Kostanjevica, z.o.o., Kostanjevica na Krki, Kambičev trg 1, vložila 16,693.000 SIT, Kmečka zadruga Krško, z.o.o., Krško, Rostoharjeva 88, vložila 16,693.000 SIT, Kmečka
zadruga Laško, z.o.o., Laško, vložila
479.000 SIT, Kmetijska zadruga Grosuplje, z.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 1b,
vložila 32,580.000 SIT, Kmetijska zadruga
Dobrunje, z.o.o., Dobrunje, Cesta II. grupe
odredov 43, vložila 14,931.000 SIT, Kmetijska zadruga Podpeč, z.o.o., Podpeč 42a,
vložila 8,323.000 SIT, Kmetijska zadruga
Ig, z.o.o., Ig 181, vložila 13,948.000 SIT,
Kmetijska zadruga Dolomiti Dobrova, z.o.o.,
Dobrova, Vladimirja Dolničarja 2, vložila
20,492.000 SIT, Kmetijska zadruga Medvode, z.o.o., Medvode, Cesta ob Sori 11,
vložila 54,874.000 SIT, MERCATOR –
Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o., Metlika,
Cesta 15. brigade 2, vložila 17.748.000
SIT, MERCATOR – Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Sevnica, Savska 20b, vložila
33,769.000 SIT, MERCATOR – Kmetijska
zadruga Stična, z.o.o., Ivančna Gorica, Ulica II. grupe odredov 17, vložila 38,661.000
SIT, MERCATOR – Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o., Trebnje, Baragov trg 3, vložila
73,773.000 SIT, MERCATOR – Kmetijska
zadruga Velike Lašče, z.o.o., Velike Lašče
53, vložila 9.977.000 SIT, HMEZAD –
Kmetijska zadruga Vransko, z.o.o., Vransko
59, vložila 384.000 SIT, Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka, z.o.o., Škofja Loka, Fužinska ul. 1, vložila 15,733.000 SIT,
MERCATOR – Kmetijska zadruga Črnomelj,
z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39, vložila
40,868.000 SIT, MERCATOR – Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o.,
Mozirje, Cesta na Lepo njivo 2, vložila
87,108.000 SIT, in Kmetijska zadruga Vinakras, z.o.o., Sežana, Sejmiška ul. 1a, vložila 21,297.000 SIT, ki so vstopili 20. 3.
1998 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Urbanija Miha, razrešen
19. 3. 1998; generalni direktor mag. Urbanija Mihael, Domžale, Roška ul. 1a, imenovan 20. 3. 1998.
Člani nadzornega sveta: Porovne Marija,
Dominko Štefan in Mesojednik Milan, vstopili 20. 3. 1998.
Vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 01474/00806-1998/BR z
dne 13. 5. 1998.
Rg-209283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03421 z dne 7. 8. 1998 pri subjektu vpisa BIC, Business Information
Center, d.o.o., sedež: Martinova pot 11,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02558/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5297524
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Firma: BIC, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljanskih
brigad 25
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: BRODOCK, Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ljubljanskih brigad 25, vstop 28. 5. 1997, vložek 6,513.829 SIT, in Kolšek Zvonko, Pesnica pri Mariboru 59c, vstop 30. 5. 1997,
vložek 900.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Markov Viktor, razrešen 10. 4. 1998;
direktor Valant Marko, Ljubljana, Rožarska
5, imenovan 10. 4. 1998, zastopa družbo
kot začasni direktor.
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohol; 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; 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 sinte-
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tične 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; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje
in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511

Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 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; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, konterjnerjev; 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 Pro-
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izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
dele; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirov; 3530 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 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 motorni-
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mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi 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 Tr-
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govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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;
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; 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; 53486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 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 avtomobiliv 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; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol.
Rg-209285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07209 z dne 10. 8. 1998 pri subjektu vpisa SCEMA, d.o.o., scenski materiali, oprema in sistemi, gledališki inženiring, Ljubljana, Valjhunova 11, sedež:
Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05985/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5367034
Firma: SCENA, d.o.o., scenski materiali, oprema in sistemi, gledališki inženiring, Ljubljana, Valjhunova 11
Skrajšana firma: SCENA, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Omejitev dejavnosti 51.18 - razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-209286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00728 z dne 10. 8. 1998 pri subjektu vpisa BIOTECH INTERNATIONAL, trgovina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.,
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sedež: Goričane 39, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/28275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5959551
Ustanovitelja: Barovič Rado, izstopil
14. 9. 1996; Peternel Janez, Medvode,
Škofjeloška cesta 27, vložil 600.000 SIT,
in
TECHNOCO
HANDELS-UND
BERATUNGS-GESELLSCHAFT m.b.H., St.
Valentin/Nö, Westbahnstraße 46-48, vložil
900.000 SIT – vstopila 31. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Barovič Rado, razrešen 14. 9.
1996; prokurist Millneritsch Franz Gerald,
St. Valentin, Haydnstrasse 4, imenovan
28. 5. 1997.
Spremeba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.
Rg-209288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03599 z dne 12. 8. 1998 pri subjektu
vpisa LIKO LES, družba za predelavo lesa,
d.o.o., Vrhnika, Verd 107, sedež: Verd 107,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/10101/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5443962
Ustanovitelj: LIKO, Lesna industrija Vrhnika, d.d., Vrhnika, Verd 100a, vstop
14. 12. 1990, vložek 159,751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Plestenjak Dušan, izstop 4. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 8. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet.
Rg-209290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07206 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu vpisa BIRING, proizvodnja, inženiring in servis birotehničnih sredstev,
d.o.o., Industrijska cona Trzin, Motnica
5, sedež: Motnica 5, IC Trzin, 1236 Trzin, pod vložno št. 1/02745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295947
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1998: 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-

prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
45430 Oblaganje tal in sten; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-209291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07046 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu vpisa TINEVA COMPANY, Podjetje
za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ižanska c. 339, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19421/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5644286
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1998: 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-209292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03598 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu vpisa LIKO BORLES, družba za proizvodnjo pohištva, d.o.o., Borovnica, Mejačeva 2, sedež: Mejačeva 2, 1353 Borovnica, pod vložno št. 1/10102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5444187
Ustanovitelj: LIKO, Lesna industrija
Vrhnika, d.d., Vrhnika, Verd 100a, vstop
14. 12. 1990, vložek 47,104.530 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Snoj Marko,
izstop 4. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
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Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.
Rg-209293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/0127 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu vpisa REAL-KREDIT, d.o.o., zastavljalnica, menjalnica, Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 27-29, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27371/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5931592
Sedež: 1000 Ljubljana, Majorja Lavriča 12
Ustanovitelj: Beber Ana, izstop 12. 6.
1996; Beber Jožef-Franc, Škofja Loka, Reteče 152, vstop 8. 1. 1996, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-209294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04017 z dne 13. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30898/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1314017
Firma: GASTRO INTERNATIONAL, družba za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana
firma:
GASTRO
INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šubičeva 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stary Zoran, Ljubljana, Dolenjska c. 22, vstop 1. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stary Zoran, imenovan 1. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1998: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1586 Predelava čaja in kave;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 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 raz-
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svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 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 zele-
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njavo; 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; 53486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 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 avtomobiliv v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil 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 iz-
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delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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; 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.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Omejitev dejavnosti 51.18 – razen farmacevtskih izdelkov, 74.12 – razen revizijske dejavnosti.
Rg-300409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18301 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa BARVAN, trgovina na debelo in
drobno in storitve v blagovnem prometu, d.o.o., Borovnica, Gradišnikova 4, sedež: Gradišnikova 4, 1353 Borovnica,
pod vložno št. 1/11085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5840970
Firma: FILM, inženiring, trgovina in
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: FILM, d.o.o.
Sedež: 1210 Ljubljana, Hodoščkova 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Srnelj Stanka in Srnelj Marko, izstopila 17. 8. 1994, Dejak Franc, Ljubljana, Hodoščkova 30 in Mulaček Franek,
Radovljica, Ul. Simona Gregorčiča 13, vstopila 17. 8. 1994, vložila vsak po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Srnelj Stanka, razrešena 27. 12. 1994, direktorja Dejak Franc in Mulaček Franek, imenovana 27. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
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vodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-301823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00144 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu vpisa TAPRO, d.o.o., trgovina na debelo in drobno, zunanja trgovina, Ljubljana, Celovška c. 280, sedež: Celovška
280, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova ustanoviteljev, deležev, zastopnikov, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
17. 11. 1998 s temile podatki:
Matična št. 5302749
Firma: TAPRO GROSIST, veletrgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TAPRO GROSIST,
d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Judež Janez, Ljubljana,
Kranerjeva 2, vstop 12. 2. 1999, vložek
1,169.940 SIT; Žugelj Rajko, Ljubljana, Blažičeva 40, vstop 20. 11. 1989, vložek
573.500 SIT; Korošec Marija, Brezovica,
Mirna pot 2, Dragomer, vstop 27. 2. 1992,
vložek 344.100 SIT; Marucelj Branko, Ljubljana, Brilejeva 2, vstop 27. 7. 1992, vložek 206.460 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Kolenc Ludvik, Zidar Anton, Zupančič Natalija in Zevnik Milena, izstopili 27. 10.
1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kolenc Ludvik, razrešen 31. 12. 1998; Judež
Janez, razrešen 31. 12. 1998 kot zastopnik in 1. 1. 1999 imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 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; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 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;
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 po-
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sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

MARIBOR
Rg-212077
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/00926 z dne 9. 11. 1998
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
LENART, sedež: Maistrova ulica 8, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/04721/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5091870
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Maistrova ulica 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šosterič Aleksander, razrešen 30. 6.
1998; direktor Kramberger Jožef, Lenart v
Slovenskih Goricah, Spodnji Porčič 16/a,
imenovan 1. 7. 1998, zastopa zavod brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12, ne sme
zavod opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-300506
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01627 z dne 15. 12. 1998
pod št. vložka 1/03699/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5474388001
Firma: CLIP, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Maribor, Gorkega 35, Podružnica Polnilniki akumulatorjev
Skrajšana firma: CLIP, d.o.o., Maribor,
Gorkega 35, Podružnica Polnilniki akumulatorjev
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 54

Št.

Ustanovitelj: CLIP, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Gorkega 35, Maribor,
vstop 25. 11. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štrucl Srečko, Maribor, Gorkega 35,
imenovan 25. 11. 1998, ki zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998:
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvdonja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74820 Pakiranje.
Za obveznost družbe odgovarja s celotnim premoženjem družbe.
Rg-301253
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00077 z dne 25. 1. 1999
pri subjektu vpisa CLIP proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Maribor, Gorkega
35, Podružnica Polnilniki akumulatorjev,
sedež: Tržaška cesta 54, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03699/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5474388001
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 53.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 1504/98
Rg-19
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MEGAPLAN,
trgovsko
podjetje,
d.o.o., Ložarjeva 15, reg. št. vl.
1/20923/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 3.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Emil Šetina, Dolenjska
cesta 52, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
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talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1998
Srg 19288/94
Rg-20
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
FAKTURA, knjigovodske in računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vladoša Beranek, Martina Krpana 34, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Vladošo Beraneka.
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 sodiše v Ljubljani
dne 21. 10. 1998
Srg 1160/95
Rg-21
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
PROJEKT TRBOVLJE, d.o.o., Trbovlje, Gimnazijska 16, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je IBT, Projektiranje in inženiringi Trbovlje, p.o., z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1995
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-2/98-2
Ob-1157
Pravila organizacije Sindikata delavcev
Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, sprejeta 17. 12. 1998, se sprejmejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 109.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 028-3/99
Ob-1218
Pravila sindikata STW/D Adria Airways, KNSS-neodvisnost, Kuzmičeva 7,
Ljubljana, sprejeta na zboru članov dne 29.
9. 1998 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikata pod št.
028-3/99 dne 1. 2. 1999.
Št. 104-04-0002/99-002
Ob-1219
Statut Slovenske zveze sindikatov se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 140, dne 15. 2. 1999.

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 374/98
R-104
Marija Peček, hči Jožefa in Ane, roj. 17.
6. 1928, nazadnje stanujoča Vidovdanska
1, Ljubljana, je pogrešana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1998
N 304/98
R-76
Peter Torkar, sin Jožefe in Jožefa Torkarja, roj. 8. 1. 1942, nazadnje stanujoč
Zg. Pirniče 78, Medvode oziroma 3005
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E11th Ave Spokane WA 99202, ZDA, je
pogrešan (na predlog Vide Kraševec, Zg.
Pirniče 78, Medvode).
Skrbnik za poseben primer je Iztok Jelen, Ul. k studencu 8, Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 1999
N 11/98
R-85
Rudolf Albreht, sin pokojnega Jožefa in
Marije, roj. 23. 4. 1920 v Cerknem, je pogrešan od maja 1945 (na predlog nečakinje pogrešanega Katarine Albreht, stanujoče Godovič 111).
Skrbnica je Vlasta Primožič, svetovalka
za družbene dejavnosti pri Občini Cerkno.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 12. februarja 1999
N 7/98
R-86
Janez Jeglič, roj. 18. 5. 1961 v Ljubljani, stanujoč Rodica, Perkova 22, Domžale,
je pogrešan.
Skrbnik je Jeglič Ciril, stanujoč Partizanska 4, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 2. 1999

Oklici dedičem
D 175/98
R-72
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v
teku zapuščinski postopek pod opr. št. D
175/98 po pokojni Frančiški Toman, roj.
25. 3. 1927, stanujoči Prešernova ul. 4,
Kamnik in umrli 24. 4. 1995.
Neznane dediče pozivamo, da se v enem
letu od objave oklica zglasijo pri Okrajnem
sodišču v Kamniku in podajo dedno izjavo.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 2. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 6/99
S-91
To sodišče je s sklepom z dne 12. 2.
1999 pod opr. št. St 6/99 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, Vrhnika.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Corium s.r.l., Import & Export, 34132
Trieste, Via Cellini 2, Republika Italija,
– RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana okolica, Slovenska
cesta 58, Ljubljana,
– Dušan de Gleria, Notranjska cesta 7,
Logatec, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 2. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1999
St 38/97
S-92
To sodišče je s sklepom St 38/97 dne 9.
2. 1999 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoline Trgovina in servis, d.o.o.,
Tržaška 135, Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1999
St 16/98
S-93
To sodišče je s sklepom, oprav. št. St
16/98 z dne 15. 2. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom B & D & P, hotelirstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Prešernova 6, Ptuj.
Odslej firma glasi: B & D & P, hotelirstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Prešernova 6,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dipl.
ek. Ignac Marinič, Partizanska c. 3–5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 22. aprila
1999 v sobi št. 10, tukajšnjega sodišča, ob
9. uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 15. 2.
1999.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 2. 1999
St 30/98-21
S-94
To sodišče je dne 1. 2. 1999 s sklepom
opr. št. St 30/98 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Orthaus AF Podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje transportnih
sistemov in avtomobilskih nadgradenj,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Titova cesta
102.
Odslej se firma glasi Orthaus AF Podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje transportnih sistemov in avtomobilskih nadgradenj,
d.o.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica, Titova cesta 102.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, dipl. ekonomist, stan. Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 5.
1999 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.
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Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 1. 2. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 2. 1999
St 49/98
S-95
To sodišče objavlja, da je Višje sodišče v
Ljubljani z odločbo dne 20. 1. 1992 razveljavilo sklep tega sodišča St 49/98 z dne
17. 12. 1998 o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom LIP Jelka Lesno industrijsko podjetje, d.o.o., Podpreska 9,
Draga. Narok za preizkus terjatev dne
24. 3. 1999 se prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 1999
St 23/93
S-97
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika M6, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Miren 126, Miren, v stečaju, izven naroka dne 18. 2.
1999 sklenilo:
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na dan 22. 3. 1999
ob 12.30, v sobi št. 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 2. 1999
St 17/98
S-96
Stečajni postopek nad družbo Hidroterm, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.,
Koper, Miklavčičeva 1a (dejanski naslov:
Izola, Morova 6a), se začne in se takoj zaključi, ker premoženje dolžnika, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko proti sklepu pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 1999

Izvršbe in zavarovanja
R 391/98
I-12
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarke Nevenke Kovačič iz
Kopra, pod opr. št. SV 456/98 z dne
17. 12. 1998, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika do dolžnika, na podlagi posojilne pogodbe št. 25/26, račun št.
5200001-750 z dne 16. 11. 1998, v višini
35,000.000 SIT, ki se revalorizira v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice
in s 6,40% letno obrestno mero, ki se spreminja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice, s tem, da si
upnica pridržuje pravico, da v času pogodbenega razmerja spremeni način obračunavanja in plačil te pogodbe, v skladu z vsakokrat veljavnim določilom o načinih in rokih
za obračun in plačilo obresti upnice; v primeru, da dolžnik ne poravna pravočasno
zapadlih obveznosti po navedeni posojilni
pogodbi, mu upnica zaračunava na nepla-

Št.

čani znesek zamudne obresti po vsakokrat
veljavnem sklepu o obrestnih merah; doba
vračanja posojila je 120 mesecev, tako da
dolžnik vrača posojilo po preteku 12-mesečnega moratorija plačevanja glavnice v
108 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnji delovni dan v mesecu, s tem, da se
plačujejo obresti in revalorizacija mesečno,
posojilo pa dokončno dospe v plačilo 31. 1.
2009 oziroma prej, skladno z 2. členom
sporazuma, se opravi rubež nepremičnine
dolžnika, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo,
v naravi stanovanje št. 3/A, trisobno s kabinetom, v skupni izmeri 86,30 m2, s funkcionalnim zemljiščem in parkirnim mestom, vse
stoječem na parc. št. 223/5 in 223/7, k.
o. Semedela, skupaj s solastninsko pravico
na skupnih delih in napravah ter solastninsko pravico stavbnega in funkcionalnega
zemljišča, kar je vse dolžnik pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 117/97 z dne
1. 8. 1997, sklenjene s prodajalcem GIP
Stavbenik, d.d., Koper in overjene pri notarju Dravu Ferligoju dne 12. 3. 1998, pod
št. OV-Nro OV 947/98.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1998
V R 297/98
I-32
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 297/98 z dne 16. 11. 1998 v
izvršilni zadevi upnika Banka Celje, d.d.,
Celje, Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika in
zastavitelje Marjetica Nosan, odvetnica iz
Celja, Zagata 4, Celje, 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 nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
– stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše v Zagati 4, Celje, v skupni izmeri
64,20 m2 neto oziroma 68,03 m2 bruto površine, ki obsega sobo 16,72 m2, kuhinjo
11,02 m2, wc 1,23 m2, spalnico 16,20 m2,
shrambo 1 m2, s pripadajočo kletjo 3,83 m2
neto in 7,66 m2 bruto;
– stanovanje v I. nadstropju poslovno-stanovanjske hiše v Zagati 4, Celje, v
skupni izmeri 53,26 m2, ki v naravi predstavlja sobo 17,40 m2, sobo 11,96 m2, kuhinjo 15,04 m2, shrambo 2,08 m2, klet 2,08
m2 neto in 5,78 m2 bruto in
– soba v izmeri 2,78 m2, v I. nadstropju
poslovno-stanovanjske hiše Zagata 4, Celje, ter skupnih prostorov, delov objekta in
naprav, ter funkcionalno zemljišče, ka katerem stoji poslovno stanovanjska stavba Zagata 4 v Celju, ki so last Marjetice Nosan,
odvetnice v Celju, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 1998.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 11. 1998
Riz 663/98
I-38
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 663/98 z dne 4. 1.
1999, je bila nepremičnina dvosobno stanovanje št. 4, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Dogoška c. 71, I. nadstropje, v izmeri 57,82
m2, ki stoji na parc. št. 1958/2, pripisano
vl. št. k. o. Tezno, ki je do celote v lasti
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Pavkovič Matjaža, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 4210/93 z dne 15. 10. 1993,
z dnem 7. 1. 1999 zarubljena v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
158.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 1999
In 98/00089-11
I-52
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 19. 5. 1998, opr. št. In
98/00089 je bil dne 30. 10. 1998 opravljen v korist upnika Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, Ljubljana, rubež enoinpolsobnega stanovanja št.
9/06, Ljubljana, Brilejeva 21, v izmeri
46,55 m2, ki obsega kuhinjo, sobo, kabinet, WC, kopalnico in predsobo, ter je last
dolžnice Hribar Olge, Brilejeva 21, Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe z dne 10. 2.
1993, sklenjene med dolžnico in DO Iskra
Avtomatika, TOZD Tovarna AVN, v stečaju,
Ljubljana, Stegne 13.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 1999
R 14/99
I-56
Zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika na podlagi posojilno-zastavne pogodbe št. 649/98/30 z dne 27.
11. 1998, v višini 10,000.000 SIT, povečane za pripadajoče obresti po spremenljivi
letni obrestni meri 8% letno in revalorizacijo
po zakonsko določeni temeljni obrestni meri na letni ravni, ki znaša za november
6,26%, stroške odobritve kredita v višini
0,85% ob koriščenju kredita, nato pa 0,01%
ob vsakokratnem koriščenju, v skladu s
sklepom banke z dne 26. 11. 1998, ki
dospe v končno plačilo 25. 11. 1999, v
primeru pa, da dolžnik ne poravna dveh
zaporednih obveznosti (glavnica, obresti,
stroški), zapade dolg v celoti v odplačilo in
banka lahko zahteva takojšnjo izvršbo na
zastavljeni nepremičnini, se opravi rubež nepremičnin dolžnika, ki še niso vpisane v
zemljiški knjigi, in sicer vrsta hiša št. 16, v
skupni izmeri 107,50 m2, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem in parkirnim mestom, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 205/97 z dne 8. 10.
1997, ki je overjena pri notarju Dravu Ferligoju, dne 14. 12. 1998.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 1. 1999
R 106/98
I-61
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem zapisu notarja Eve Lučovnik iz Nove
Gorice, pod opr. št. SV 828/98 z dne 13.
11. 1998 in sklepa Okrajnega sodišča v
Sežani, opr. št. R 106/98-2 z dne 28. 12.
1998, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Banka Vipa, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 7, do dolžnika AL, Podjetje za
inženiring in montažo, d.o.o., Dane pri Sežani 28d, po kreditni pogodbi št. 282/95 in
dodatki z dne 14. 12. 1996, 14. 10. 1997,
14. 10. 1998 in 30. 10. 1998, v višini
11,500.000 SIT, z rokom vračila 14. 10.
1999, z obrestno mero T +4,9% letno, opra-
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vi rubež v zemljiško knjigo nevpisane nepremičnine – poslovni prostor, obdelan do 4.
gradbene faze, označen s št. 8, v hali A, ki
se nahaja na Partizanski cesti št. 109, Sežana, v velikosti ca. 180 m2, stoječ na parc.
št. 3830/3, k. o. Sežana, ki je last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 10. 1995 s prodajalcem Inženiring Galeb, p.o., Izola.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 1. 1999
R 226/98
I-68
Na podlagi notarskega zapisa Sv
1426/98 z dne 8. 12. 1998 ter na podlagi
predloga strank z dne 8. 12. 1998, se opravi v korist upnika SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana in v breme zastavne dolžnice Korać Vasvije, Jakopičeva 27, Kamnik,
rubež s popisom nepremičnine: stanovanja
št. 9 v 3. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu: Jakopičeva 27, Kamnik, v izmeri 10,50 m2, v lasti dolžnice Korać Vasvije,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 11. 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
R 221/98
I-70
Na podlagi notarskega zapisa št. Sv
1043/98 z dne 20. 11. 1998 ter na podlagi predloga strank z dne 20. 11. 1998, se
opravi v korist upnika Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana in v
breme zastavne dolžnice Nives Matjan, Cesta treh talcev 34, rubež s popisom nepremičnine, stanovanja v stanovanjskem bloku
v 1. nadstropju, z oznako št. 12, na naslovu
Ljubljanska 3/c v Kamniku, stoječim na
parc. št. 684/17, z. k. vl. št. 918, k. o.
Kamnik, v skupni izmeri 53,30 m2, v lasti
dolžnice Nives Matjan, stanujoče Cesta treh
talcev 34/c, na podlagi darilne pogodbe, z
datumom 21. 12. 1992. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe in z njim upnik pridobi zastavno pravico na stanovanju.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 2. 1999
I 16/98
I-71
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Banka Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
proti dolžniku Stepančič Borisu, Agrarne reforme 28, Koper, zaradi izterjave
1,710.028,80 SIT, dne 18. 1. 1999 ob
11. uri, v navzočnosti pooblaščenke upnika
in dolžnika osebno, na podlagi drugega in
tretjega odstavka 211. člena ZIZ, sestavilo
zapisnik o rubežu nepremičnine.
Ugotovi se, da se stanovanje, last dolžnika, na naslovu Ulica Agrarne reforme 28, v
stanovanjski hiši, stoječi na parc. št. 1165,
vl. št. 634, k. o. Koper, nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske hiše in je sestavljeno iz predsobe – hodnika, kuhinje, dnevnega prostora, sanitarij, spalnice in kabineta,
vse v skupni izmeri 50,57 m2.
Ta zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z za-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
rubljenim stanovanjem, ga poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upnika, sicer stori kaznivo dejanje po 229. členu kazenskega zakonika RS.
Upnik s tem rubežem pridobi pravico dobiti za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine (poplačilna pravica) tudi v primeru, če
pridobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 2. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 17/99
Ob-1158
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 31. in 34. člena statuta, 22.
člena pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sklepa upravnega odbora z dne 15. 12. 1998 razpisuje
delovno mesto:
1. vodja območne izpostave Litija,
2. vodja območne izpostave Radlje –
polovični delovni čas.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo najmanj srednješolsko izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
osem dni po objavi v Uradnem listu RS.
Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje
in druga znanja).
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v 8 dneh po tem, ko bo Upravni odbor Sklada sprejel sklep o izbiri.
Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
Št. 121-2/99
Ob-1159
Svet Centra za socialno delo Slovenska
Bistrica razpisuje delovno mesto
direktorja centra.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne pogoje, določene v 56. členu
zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92), in sicer:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit s področja socialnega
varstva.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in z opisom dosedanjega dela naj pošljejo
kandidati do 10. 3. 1999 na naslov: Center
za socialno delo Slovenska Bistrica, Titova
48/a, s pripisom “Za razpisno komisijo”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.
Center za socialno delo
Slovenska Bistrica
Ob-1160
Na podlagi 62. člena v povezavi z 71.
členom statuta in sistemizacije delovnih mest,
Klinični center Ljubljana razpisuje delovna
mesta s posebnimi pooblastili:
glavne sestre:
1. službe za alergologijo in revmatske
bolezni, SPS Pediatrična klinika,
2. Kl. odd. za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, SPS Interna klinika,
3. Centra za pljučne bolezni in alergijo, SPS Interna klinika,
4. Urgentnega kirurškega bloka, SPS
Kirurška klinika.
Za glavno sestro lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z opravljeno dodatno visoko izobrazbo,
– deset let dela v stroki, od tega 5 let na
vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor bo imenoval glavno sestro za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi
razpisa na naslov: Klinični center Ljubljana,
Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo –
glavna sestra... (in navedbo klinike, za katero
kandidira”.
Klinični center Ljubljana
Št. 67-6/99-349
Ob-1161
Občina Ljutomer na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS,
št. 75/94) ter 5. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v
Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 39/98) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda za kulturo
in izobraževanje Ljutomer.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo visoko ali višjo izobrazbo družboslovne, pedagoške ali druge ustrezne
smeri,
– da imajo najmanj 5 let oziroma 10 let
delovnih izkušenj,
– da imajo opravljen strokovni izpit,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Prijave naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Občina Ljuto-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
mer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, s pripisom
“Za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po poteku roka za prijavo.
Občina Ljutomer
Št. 122-7/99-0016-04
Ob-1162
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca za področje civilnega prava na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1179
Upravni odbor ZŠAM Ljubljana, Metelkova 10, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
sekretarja društva in vodja šole za voznike motornih vozil.
Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– višješolska izobrazba tehnične ali družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja manjših ali srednjih podjetij,
– imeti dovoljenje za predavatelja oziroma voznika inštruktorja.
Mandat traja 4 leta.
Prijave s kratkim življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave
razpisa na naslov: ZŠAM Ljubljana, Metelkova 10, 1000 Ljubljana, s pripisom “za razpisno komisijo”.
ZŠAM Ljubljana
Ob-1184
Nadzorni svet Tehniške založbe Slovenije, d.d., razpisuje prosto delovno mesto
direktorja delniške družbe.
Poleg pogojev, določenim z zakonom,
mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na podobnih področjih dela ter organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da predloži razvojni program družbe, ki
ga namerava uresničiti v svojem mandatu.
Kandidat bo imenovan za direktorja za
dobo 5 let.
Gradivo za pripravo razvojnega programa
kandidati lahko dobijo pri predsedniku nadzornega sveta TZS, d.d., v Ljubljani, Lepi pot 6.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju naštetih pogojev ter razvojni program naj kandidati v zaprti kuverti pošljejo najkasneje v 15
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dneh po objavi razpisa na naslov: Tehniška
založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, z oznako: “Za nadzorni svet – razpis”.
Nadzorni svet bo o izbiri kandidatov odločil in kandidate o tem obvestil v 30 dneh po
končanem razpisu.
Tehniška založba Slovenije, d.d.
Št. 14/99-1
Ob-1185
Svet Ljudske univerze Krško razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o izobraževanju odraslih (Ur.
l. RS, št. 12/96).
Prijavi morajo priložiti kratek življenjepis in
program oziroma vizijo razvoja zavoda.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite z oznako “Razpis” v 8 dneh po objavi
razpisa na naš naslov: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet LU Krško
Št. 509/99
Ob-1186
Poslovno združenje prehrane Slovenije –
GIZ, 1000 Ljubljana, Slovenska 54/I, upravni odbor – GIZ objavlja v skladu z določili
ustanovne pogodbe delovno mesto
direktorja (direktorice) PZPS-GIZ.
Kandidat(ka) mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
– da je državljan(ka) Republike Slovenije,
– da ima diplomo II. stopnje biotehniške,
ekonomske ali pravne smeri,
– da ima vsaj 15 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 4 leta kot vodilni(a) delavec(ka),
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik,
– da predloži koncept razvoja PZPS-GIZ.
Izbrani(a) kandidat(ka) bo sklenil individualno pogodbo za dobo 4 let.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati (kandidatke) bodo o
izboru obveščeni(ne) v 15 dneh.
Nastop dela je 1. 4. 1999.
Ponudbe z dokazili pošljite na naslov: Poslovno združenje prehrane Slovenije – GIZ,
1000 Ljubljana, Slovenska 54/I, za razpis
direktorja PZPS-GIZ – ne odpiraj.
Poslovno združenje prehrane
Slovenije GIZ Ljubljana
Št. 312/99
Ob-1203
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska 16, na podlagi 58. člena ZOFVI svet Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije razpisuje delovna mesta:
1. direktorja šolskega centra (eno delovno mesto),
2. ravnatelja srednje tehniške oziroma srednje strokovne šole (eno delovno
mesto),
3. ravnatelja višje strokovne šole (eno
delovno mesto).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12 in
29. 2. 1996) ter imeti pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
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Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska 16, p.p. 2520, Ljubljana, s pripisom “za
razpis”!
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana
Št. 22/99
Ob-1275
Na podlagi 14. člena statuta Materinskega doma Ljubljana in sklepa 26. seje sveta
Materinskega doma v Ljubljani, razpisujemo
delovno mesto
direktorja Materinskega doma
Za direktorja doma je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjuje še naslednje:
– da ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne
ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– opravljen izpit iz področja socialnega
varstva.
Kanddiati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi, na naslov Materinski dom Ljubljana, Karunova ul. 16/a, s pripisom “Za razpis direktorja Materinskega doma”.
Materinski dom Ljubljana

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

Št. 0048-308/22-99
Ob-1220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premoženja, oseb in interesov MNZ, v ocenjeni
vrednosti 290,000.000 SIT.
3.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 28. 5. 1999.
5.
Ministrstvo za notranje zadeve
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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

Št. 5-3/1-99

Ob-1308
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za obrazce v poštnem prometu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, Ob-1033, št. 13364, se
v 14. točki pravilno glasi:
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril 21. člena ZJN):
– najnižja cena.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo živil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999,
Ob-1028, se v 6.(c) točki žiro račun pravilno glasi: 50130-603-56330.
Uredništvo
Ob-1165
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Vadarci, 9265 Bodonci, faks 069/459-101.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PGD Vadarci, Vadarci, 9265 Bodonci.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno nabaviti: gasilsko vozilo z kompletno nadgradnjo in vgrajeno visokotlačno črpalko. Vozilo mora imeti naslednje zahteve: pogon 4 × 4, furgonska izvedba, moč motorja od 120-160 KS, skupna
teža do 4,6 ton, servo volan, ABS-ABD,
stabilizatorji spredaj in zadaj... V kabini naj
je poleg voznika in sovoznika še dve vrsti
klopi za posadko 1+8, vgrajen naj je rezervoar iz nerjaveče pločevine z vsemi priključki, vgraditi alu rolete z leve in desne
strani, zadnja stran naj ima izvlačljive sani
za motorno brizgalno 8/8, vgrajena naj bo
črpalka za vodo in peno z vso pripadajočo
opremo, vozilo mora imeti vso potrebno
signalizacijo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela blaga, temveč mora predložiti
celotno ponudbo skupaj z kompletno izdelano nadgradnjo ter z vgradnjo zahtevane
opreme. Tako mora ponudnik priskrbeti vso
potrebno dokumentacijo do registracije
vozila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
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(d) Ocenjena vrednot delov naročila, ki
se bodo morda oddajala posamično: ni
možno.
4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 9 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
datum zaključka dobave se točno opredeli v
pogodbi.
6. Polni naslov, kjer se lahko dobijo dodatne informacije: PGD Vadarci, kontaktna
oseba: Vlaj Boris, Vadarci 10, tel.
069/49-129, faks 069/459-101.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 15.
3. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki morajo ponudbe
predložiti na naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, v zapečatenih kuvertah, ki morajo biti jasno označene z napisom: Ne odpiraj - ponudba za nakup gasilskega vozila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Puconci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred odpiranjem predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
9.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določbami v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno naročilo: ponudnik je lahko
pravna in fizična oseba, ki so registrirane za
dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za
opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno naročilo,
bo sklenil z naročnikom pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena vključno s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– reference,
– najprimernejša oprema in nadgradnja
vozila,
– upoštevana bo kompletnost ponudbe.
Naročnik pripominja, da ni nujno, da je
najnižja ponudbena cena tudi najugodnejša
ponudba.
15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Vadarci
Št. 66000-1/99
Ob-1166
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, tel. 0601/22-420, faks 061/26-293.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Delavski dom (gledališka in kino dvorana), Trg svobode 11a,
Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža gledaliških stolov (400 kom) in kino stolov
(400 kom) ter dobava in polaganje novega Heuga poda (800 m2). Oprema in
pod morajo biti iz negorljivega materiala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje samo za dele naročila ali pa za celotni sklop. Naročnik si
pridržuje pravico, oddati manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na zagotovljena
finančna sredstva.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 10 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo ni predvideno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti ali osebno do 15. 3. 1999 do
10.Ture. Ovojnica mora biti jasno označena
z napisom “Ne odpiraj – ponudba za Delavski dom” ter številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Trbovlje, Leninov trg
4, Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 60 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda s pogodbo za posamezni ali celoten
sklop ponudniku 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, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– celovitost ponudbe;
– cena ponudbe;
– oblikovana in kvalitetna sprejemljivost
(predložiti je potrebno prospekte opreme
ter dokazila o ognjeodpornosti materialov);
– finančna boniteta ponudnika;
– reference;
– rok izdobave in montaže;
– garancijski pogoji za opremo;
– morebitne dodatne ugodnosti ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo na Oddelku, za okolje in prostor občine Trbovlje, tel.
0601/22-420, Tavzelj Darja.
16., 17.
Občina Trbovlje
Št. 403-2/99-0022-37
Ob-1167
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Zupančičeva 3, faks
061/17-85-470.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora: Dob pri Mirni na Dolenjskem,
Ig, Celje, Koper, Nova Gorica, Ljubljana,
Novo mesto, Radovljica, Maribor, Murska
Sobota, Rogoza in Prevzgojni dom Radeče
pri Zidanem mostu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava obutve za pooblaščene uradne osebe in zaprte osebe.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se lahko potegujejo za celotno naročilo ali pa samo za del naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– visoki terenski čevlji – 350 parov –
4,700.000 SIT,
– moški zimski čevlji – gležnar – 280
parov – 3,000.000 SIT,
– moški prehodni nizki čevlji – 335 parov – 2,500.000 SIT,
– moški letni čevelj – 325 parov –
2,400.000 SIT,
– ženski letni čevlji – 35 parov –
200.000 SIT,
– ženski zimski škornji – 35 parov –
200.000 SIT,
– moški nizki zaprt čevelj za obsojence
– 390 parov – 1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– za obutev za pooblaščene uradne osebe najkasneje do 30. 4. 1999,
– za obutev za zaprte osebe do 30. 6.
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba velja do realizacije.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –

Št.

tajništvo, Tivolska 50, Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s pismenim pooblastilom
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 3. 1999 (poštni
žig) v vložišče naročnika.
(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 30 dni po izstavitvi računov.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom ali ponudniki bo sklenjena pogodba o dobavi artikla, za katerega bo ponudnik izbran.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): osnovno merilo za izbor je cena ob pogoju, da
ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahteve. Ob enaki ceni pa še druga merila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kožuhu na
tel. 061/17-85-297 vsak dan med 8. in
11. uro.
16., 17.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 35201-03/99
Ob-1190
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna bčina Slovenj Gradec tel.
0602/41-114, Šolska ulica 5, faks:
0602/43-261, Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Vlado Nikolič.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a ) Kraj dobave: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba dobaviti: dobava podvozja in izdelava nadgradnje za dva gasilska avtomobila.
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1. Podvozje: marcedes Benz sprinter
414/35 furgon, motor: benzin, 2295 ccm,
105 kw, skupna teža 4600 kg, serijska
oprema: servo volan, hidravlične kolutne
zavore 4 x, lesen pod v nakladnem prostoru, 2 zvočnika in antena, 1 + 2 sedeža,
zimske pnevmatike, brezpregradne stene,
zadnja vrata brez stekel, zavesice za blato
spredaj in zadaj, dodatna oprema: gasilska
rdeča barva, ojačana baterija, stekla na
pomičnih vratih, ABS zavorni sistem z ABD
(protiblokirna zapora diferenciala), stabilizator zadaj
2. Nadgradnja podvozja: podvozje se
skladno s tipizacijo gasilskih vozil GZS in
normami DIN 15530 16 del TSF, preuredi v
gasilsko vozilo GV - 1 , 1+8, prostor v kabini: poleg voznika sta v kabini še dva sedeža.
Za kabino mora biti prostor za moštvo - klop
za 2 x po 3 sedeže in pritrdišči za 4 dihalne
aparate. Pod drugo klopjo mora biti prostor
za 500 l rezervoar za vodo. Prva klop mora
biri z dvižnim sediščem. Vozilo ima ob predelavi skupno devet sedežev, osvetlitev vozila: vozilo se opremi z ustrezno zvočno in
svetlobno signalizacijo, ustreznimi napisi pripadnosti PGD. Vsi boksi in prostori, kjer se
hrani oprema morajo biti ustrezno osvetljeni, oprema za reševanje in gašenje: na zunanjih bokih se vgradijo alu rulete levo in
desno za zapiranje boksov v katerih se bo
shranila oprema na pritrdiščih in v predalih,
skladno s tipizacijo. V zadnjem delu se vgradijo izvlačljive sani za MB in pritrdišče za VT
črpalko, lestev: na strehi morajo biti posebna pritrdišča za trodelno raztegljivo lestev,rezervoar za vodo: pod drugo klop se vgradi
500 l rezervoar za vodo iz nerjaveče pločevine ter priključkom za polnjenje z zunanje
strani vozila. Rezervoar za vodo mora imeti
atest.
Posebne zahteve:
Vozilo mora imeti ustrezni A test zaradi
predelave in drugostopno homologacijo.
GARANCIJA: za vozilo mora dobavitelj
dati garancijo na kompletnost, kakovost ter
tehnično brezhibnost:
– za podvozje najmanj 1 leto,
– za nadgradnjo 3 leta.
Servisiranje: dobavitelj se zavezuje nuditi naročniku program rednega vzdrževanja
za vozilo. Če je dobavitelj hkrati serviser,
mora izdati o tem pisno izjavo. Če je serviser kdo drug, mora ponudnik predložiti izvirno serviserjevo izjavo.
(c) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ponudnik je dolžan dobaviti
kompletno vozilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost naročila za oba avtomobila
skupno znaša 11,640.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se ne bo oddalo posamično.
4. Datum dobave, če je predvideno: tri
mesece po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je potrebno dvigniti najmanj 7 dni pred
odpiranjem ponudb.
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(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za predložitev ponudb: 22. 3.1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5 – vložišče - prevzemnica Tanja Meh.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb se bo vršilo dne 23. 3.
1999, ob 10.30, Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5 - sejna soba (1. nadstropje).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti
akceptni nalog ali bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 10 % pogodbene
vrednosti.
10. Glavni pgoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo dobavitelju poravnal kupnino v 30 dneh po dobavi
vozil.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum, po katerem ponudniki ne smejo odstopiti od ponudbe je datum odpiranja ponudb, po
10.30.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila:
– cena, ki pa ni edino merilo za izbiro,
– rok dobave,
– reference,
– garancija,
– ustrezni atesti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko komercialni del pri Darku Sagmeistru, tel. 0602/41-114 (int. 123),
– za tehnični del pri Vladu Nikoliču, tel
0602/41-114 (int. 131).
Odločitev o izboru bo vsem ponudnikom vročena v 14 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-1192
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Otovci,
Mačkovci, faks 069/459-101.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PGD Otovci, Otovci,
Mačkovci.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno nabaviti: gasilsko vozilo z kompletno nadgradnjo in vgrajeno visokotlačno črpalko. Vozilo mora imeti naslednje zahteve: pogon 4×4, furgonska izvedba, moč motorja od 120-160 KS, skupna
teža do 4,6 ton, servo volan, ABS-ABD,
stabilizatorji spredaj in zadaj, ... V kabini
naj je poleg voznika in sovoznika še dve
vrsti klopi za posadko 1+8, vgrajen naj je
rezervoar iz nerjaveče pločevine z vsemi
priključki, vgraditi alu rolete z leve in desne
strani, zadnja stran naj ima izvlačljive sani
za motorno brizgalno 8/8, vgrajena naj bo
črpalka za vodo in peno z vso pripadajočo
opremo, vozilo mora imeti vso potrebno
signalizacijo.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za naročilo
samo dela blaga, temveč mora predložiti
celotno ponudbo skupaj z kompletno izdelano nadgradnjo ter z vgradnjo zahtevane
opreme.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednot delov naročila, ki se
bodo morda oddajala posamično: ni možno.
4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 9 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
datum zaključka dobave se točno opredeli v
pogodbi.
6. Polni naslov, kjer se lahko dobijo dodatne informacije: PGD Otovci, kontaktna
oseba: Škerlak Ludvik, Otovci 24, tel. (069)
51-592, faks 069/459-101.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
15. 3. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki morajo ponudbe
predložiti na naslov Občina Puconci, Puconci 80, Puconci, v zapečatenih kuvertah,
ki morajo biti jasno označene z napisom:
“Ne odpiraj - ponudba za nakup gasilskega
vozila”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 1999 ob
12.30 v sejni sobi Občine Puconci, Puconci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred odpiranjem predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
9.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
Plačila se bodo izvajala v skladu s določbami v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
ki ji bo dodeljeno naročilo: ponudnik je
lahko pravna in fizična oseba, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti vsa
potrebna dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo
dodeljeno naročilo, bo sklenil z naročnikom pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena vključno s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– reference,
– najprimernejša oprema in nadgradnja
vozila,

– upoštevana bo kompletnost ponudbe.
Naročnik pripominja, da ni nujno, da je
najnižja ponudbena cena tudi najugodnejša
ponudba.
15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Otovci
Št. 81-33
Ob-1204
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Kleče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gradbena dela, obrtniška
dela, elektroinštalacijska dela, strojne
inštalacije (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na
razpolago na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: maj
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za obratovanje,
soba 407, Sara Ravš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig razpisne dokumentacije je 17. 3. 1999 do
9.30. Dne 17. 3. 1999 bo med 10. in
12. uro v RTP Kleče možen ogled objekta.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.325 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 3. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV (nasproti dvigala).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci v preteklih
treh letih pred začetkom razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in prispevke, določene z zakonom, v obdobju zadnjih šest mesecev,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave, v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skupna ponudbena cena (60%), plačilni pogoji
(5%), potrjene reference za že opravljena
dela na podobnih objektih ELES-a (20%),
potrjene reference za že opravljena podobna dela na objektih EGS (10%). Merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika,
Bojan Jakelj, tel. 174-27-13.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 8120/1999/325
Ob-1231
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
št.
061/174-24-42 .
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Eles d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Količina blaga,obseg gradbenih del in
vrsta storitev: izvedba sanacije a.b. stebrov na DV 110 kV Formin-Kidričevo,
sektor Ptuj-Kidričevo ter izvedba sana-

Št.

cije a.b. stebrov na DV 110 kV Maribor-Pekre 2.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
Ocenjena
vrednost
naročila: 15,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: april 1999.
Predviden zaključek del: oktober 1999.
5. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV Mojca Ferleš.
6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno znesek nakazati): 5.325
SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 22. 3. 1999 do11.30.
Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
22. 3. 1999 ob 12. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 750.000 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 oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference dobav in
kadrov,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem
ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili ob-
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sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrsva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (72%), plačilni pogoji (3%),
potrjene pozitivne reference ponudnikov pri
podobnih delih na objektih Eles-a (20%),
potrjene pozitivne reference ponudnikov pri
podobnih delih na objektih drugih naročnikov (5%), neurejenost ponudbene dokumentacije (2%). Merila so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Igor Podobnik.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Št. 8120/1999/355
Ob-1232
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave:
– za obešalni material: RTP Podlog, Pekre (Maribor), Nova Gorica, Kleče (Ljubljana) – razloženo,
– za vrv: RTP Pekre (Maribor) – razloženo,
– za izolatorje: RTP Nova Gorica, Podlog, Kleče (Ljubljana) in Pekre (Maribor) –
razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava obešalnega materiala po specifikaciji iz ponudbene
dokumentacije, 70.000 m vrvi in
10.800 izolatorjev (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije,
ki je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval tri delne ponudbe, za tri
tehnično zaključene celote.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
51,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: april
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.975 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 3. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 2,500.000 SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje dokumente:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem organu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– odločbo – dovoljenje občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta tega razpisa,
– z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani in podpisano,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance –
Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši
od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljen (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
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– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– dokazilo, da je oprema oziroma storitev domačega porekla v primeru, da ponudnik želi uveljavljati preference domačega ponudnika,
– dokazilo o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
• za dobavo obešalnega materiala:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstni material na objektih ELES-a (10% delež),
– pozitivne reference proizvajalca obešalnega materiala na objektih ELES-a (17%
delež);
poleg tega bo pri ocenjevanju ponudb
upoštevano še naslednje nadstandardno
merilo:
– kompatibilnost na dobavljeno opremo
(15% delež);
• za dobavo vrvi:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstni material na objektih ELES-a (10% delež),
– pozitivne reference proizvajalca vrvi na
objektih ELES-a (17% delež);
• za dobavo kapastih steklenih izolatorjev:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za tovrstni material na objektih ELES-a (10% delež),
– pozitivne reference proizvajalca kapastih steklenih izolatorjev na objektih ELES-a
(17% delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika,
Janez Jakše, tel. 061/174-24-47, faks
061/174-24-42.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 025-9/1999
Ob-1237
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1001 Ljubljana, faks 123-51-63.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. (a) Kraj dobave: gojitvena lovišča fco.
skladišče, po razdelilniku naročnika, kamionska dostava z avtocisterno s samorazkladalno napravo na lastni pogon.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: koruza razsuta, 450 ton.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
– sukcesivno po dogovoru:
– ca. 250 t od 15. 4. 1999 do 15. 5.
1999,
– ca. 200 t od 15. 10. 1999 do 15. 11.
1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: petek, 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek, 16. 3. 1999 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti, v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis – koruza!”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 16. 3. 1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 10% ponujenega blaga (Tender
Bond), ki mora veljati do 30. 3. 1999,
– izjava, da bo izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe naročniku predložil bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v vrednosti 10% ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 30 dni, sukcesivno po dobavi blaga naročniku.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: dokazilo o registraciji, organizacijska oblika ponudnika,
obrazec BON-1 in BON-2 oziroma BON-3,
ki ne sme biti starejši od 30 dni.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kakovost po pravilniku “Pravilnik o kakovosti krme” (Ur. l. SFRJ, št. 15/89), cena, dosedanje sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, rok dobave.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja Iztok Ožbolt, dipl. gozd.
inž., Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, GL Medved, Reška 35, 1330 Kočevje, faks 061/854-540.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 28-99
Ob-1238
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško, tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 56, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: urgentno reševalno vozi-
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lo – reanimobil, opremljen v skladu s
standardom 75080 in dodatno medicinsko opremo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun
51600-603-30902, virman ali splošna položnica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 1999 ob 13. uri, na naslovu ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% vrednosti
razpisa, veljavnost do 31. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: zaželeno je plačilo brez avansa in obročno odplačevanje (navedeno v ocenjevalnih kriterijih razpisne dokumentacije).
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas od podpisa pogodbe do realizacije nabave.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ponudbena cena in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
se lahko zahtevajo pisno na naslov naročnika, navedenim pod 1. točko.
16., 17.
Zdravstveni dom Krško
Ob-1239
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JVGP Mura, Ciril Metodova 34, 9000
Murska Sobota, faks 069/22-675.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Mura, JVGP, Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: traktor s kabino 80–90

Št.

KW, teže 5 ton, znamke Massey Ferguson oziroma Steyr, z bočno kosilnico,
montirana medkolesno na traktor, dolžine roke najmanj 7 m – 2 kom.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 10 mio
SIT/kom.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
da) 6,000.000 SIT/kom,
db) 4,000.000 SIT/kom.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
JVGP Mura, Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun
51900-601-11373, za razpis.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 3. 1999 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mura, JVGP, d.d., Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akc. nalog v višini 10% ponudbene cene, s 1. 5. 1999.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, servis, rezervni deli,
plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobite pri Ritlop
Janezu, tel. 069/32-770.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
90 z dne 28. 12. 1998.
JVGP Mura, d.d., Murska Sobota
Št. 001/99
Ob-1247
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Pobegi
- Čežarji, C. 1. Istrske brigade 29, Pobegi,
tel/faks 066/261-331.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco kupec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: specialno gasilsko vozilo z visokotlačno napravo za gašenje
stavb in požarov v naravnem okolju, tip
Bremach GR 35 4×4, kombiniran za prevoz oseb (1+5) in tovora, z rezervoarjem
za vodo (najmanj 450 l) in peno (20 l) motorna v.t. črpalka 80/bar - voda, pena, hidravlično navijanje navijaka, zvočno svetlobna signalizacija, vlečni vitel 3.500 kg.
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(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: konec julija 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec julija 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OGZ
Koper, kont. oseba Zdravko Banko, Ljubljanska cesta 6, Koper, tel/faks
066/33-301.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 2.000 SIT; virman (z navedbo polnega naslova in PGD PČ 1/99)
na račun št. 51400-678-84741.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 3. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti poslovne priporočeno po pošti na naslov: PGD
Pobegi - Čežarji, C. 1. Istrske brigade 29,
Pobegi.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba PGD
PČ - 1/99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 19. 3.
1999 ob 15. uri v prostorih PGD Pobegi Čežarji, C. 1. Istrske brigade 29, Pobegi.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja morajo osebno predložiti
pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
9., 10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidne iz razpisne dokumentacije.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): razvidna iz razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpisno dokumentacijo. Zahteva po obliki in vsebini je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo
Pobegi - Čežarji
Št. 09-17/99
Ob-1248
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje - Ribnica, Ljubljanska cesta 38, Kočevje,
tel.
061/851-430,
faks
061/853-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kombinirani gradbeni
stroj (rovokopač).
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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:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 4. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 4. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo – Jožica Lavrač, tel. 061/851-430
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun naročnika št. 51300-601-10308, z navedbo
predmeta naročila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 10. 3. 1999
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje - Ribnica, Ljubljanska cesta
38, Kočevje, tajništvo (zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih naročilih).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 1999 ob 8. uri v tajništvu Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje - Ribnica,
Ljubljanska cesta 38, Kočevje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija za
resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, v
višini 10%, trajanje (veljavnost) garancije:
30 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil plačilo v roku 30 dni od dobave blaga ter prejema računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev,
če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo posamezno kot dobavitelji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijvijo pravne osebe in zasebniki, ki so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti ter izpolnjujejo finančno-poslovne in tehnične sposobnosti
za izvedbo javnega naročila.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot
merilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:
– ponudbena cena glede na zahtevane
karakteristike predmeta javnega naročila, ki
so razvidne iz razpisne dokumentacije, s
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plačilnim rokom min. 30 dni (ocarinjeno, s
5% PD, dostavo fco Kočevje) (40% delež),
– dobavni rok (5% delež),
– referenčna lista prodanih strojev v Sloveniji (5% delež),
– garancijska doba (za motor, pogonske
dele, delovni mehanizem, pločevino) (10%
delež),
– organizairanost servisnih storitev (bližina servisa) z zagotavljanjem rezervnih delov
za obdobje najmanj 10 let, potrebna frekvenca predvidenih nujnih servisov (10% delež),
– rentabilnost delovanja (poraba goriva,
moč motorja, stroški na delovno uro, emisijske vrednosti (10% delež),
– odkup starega rovokopača MF 50 MX,
letnik 1986 (trenutno v okvari) oziroma ponujena cena za le-tega (10% delež),
– boniteta ponudnika (5% delež),
– dosedanje dobre izkušnje naročnika s
ponudnikom (5% delež).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. osebi Antun Gašparac, Matija Klarič, tel. 061/851-430, faks 061/853-182.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
16., 17.
Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje - Ribnica
Št. 1346
Ob-1254
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko centralno skladišče Ljubljana in Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 350 kos torb za
pismonoše v letu 1999 in ca. 350 kos
torb za pismonoše v letu 2000.
(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:
kvartalno (I. kvartal 150, II. kvartal 100, III.
kvartal 100).
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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 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.,

2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 12. uri, III. nadstropje, Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo 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 izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da je priložena ponujena torba za pismonoše.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 3. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov – 30
točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 12. 3. 1999.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 1. 1999 pod št.
1, Ob-138, objava o izidu pa dne 26. 2.
1999.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 1346
Ob-1255
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Maribor.
(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:
146,421.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 1999.
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6. (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
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14. 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: 29. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, 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. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– 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).

Št.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 19. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 1346
Ob-1256
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: PE Celje.
(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:
112,549.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 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: 29. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, 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. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– 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 19. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 1346
Ob-1257
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: franko naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 100 kos kotalični zabojniki.
(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: sukcesivno v letu 1999.
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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 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.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 1999 ob 8.30, III. nadstropje, Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
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 500.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– 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 zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom , do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran več kot 3 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
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: 28. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena –30 točk,
– strokovno mnenje tehnologov – 30
točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 12. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 1346
Ob-1258
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko razloženo v centralno skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava kuvert, oblazinjenih kuvert, splošnih položnic in paketne
embalaže za nadaljnjo prodajo ter embalažo za lastne potrebe.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava po posameznih naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30. 4. 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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200
(449-2302),
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 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: 29. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500
Maribor,
tel.
062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje, 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 ima veljavno registracijo,
– 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 zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom , do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja cena.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: najkasneje do 19. 3. 1999.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 044-01/95-1/5
Ob-1265
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, faks
061/1258-160.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material, čistila, papirna konfekcija in pisemske ovojnice:
– segment 1: pisarniški material,
– segment 2: čistila,
– segment 3: papirna konfekcija,
– segment 4: pisemske ovojnice.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za posamezen
segment ali segmente v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila za semgente od 1 do 4 je 66 mio SIT (22 mio
SIT/letno).
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (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 delovnik, od 1. 3. 1999
do 26. 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
ter pošiljanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-713002-PIS (položnica ali
virman).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 29. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Državni zbor, Komisija za vodenje postopka za
izbiro dobaviteljev pisarniškega materiala,
čistil, papirne konfekcije in pisemskih ovojnic (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Lahko so tudi osebno vročene do
istega dne v recepciji državnega zbora.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 3. 1999 ob 9. uri,
v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v svojih ponudbah predložiti bančno garancijo za resnost
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ponudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti, z datumom veljavnosti do 24. 5. 1999
in izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, z
datumom veljavnosti 30. 1. 2002 v primeru
izbire.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok za plačilo ne sme
biti krajši od 30 dni po posamezni dobavi.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe najkasneje do 29. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– reference ponudnika za razpisan material v okviru razpisnih pogojev,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– dodatne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite
pri
Ivanu
Bašnecu,
tel.
061/1761-290 ali -431, vsak delovnik med
10. in 12. uro dopoldan.
16., 17.
Državni zbor RS
Št. 80/99
Ob-1274
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot
111,
1000
Ljubljana,
faks
061/12-35-038.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Morska biološka postaja, Fornače 41, 6330 Piran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: raziskovalno plovilo, skupaj z rezervnimi deli in tehnično dokumentacijo, ki vsebuje podatke o upravljanju in vzdrževanju plovila ter podatke o nabavi rezervnih delih.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj mora ponuditi celotni predmet naročila.
(č) Ocenjena vrednost plovila je
72,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobavni rok je 6 mesecev od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nacionalni inštitut za biologijo (dr. Bojan Sedmak), Večna pot 111, 1001 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 22. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o vplačilu 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun št.
50100-603-40157, pri Novi Ljubljanski
banki.

Št.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
predložene na naslov naročnika do 22. 3.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biologijo (tajništvo, Katarina Golobič), Večna pot
111, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi (št.
03.9) Nacionalnega inštituta za biologijo,
Večna pot 111, 1001 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: višina garancije za resnost ponudbe je 1% vrednosti javnega razpisa
(720.000 SIT), zavarovane z bianko menico in menično izjavo – pooblastilom, z veljavnostjo do 30. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po situacijah v
30 dneh po izstavitvi situacije, zagotovitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% vrednosti naročila in bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% vrednosti
naročila, skladno z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnjevanje svojih obveznosti (Ur. l.
RS, št. 73/97).
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati in predložiti z
zakonom predpisano dokumentacijo za priznavanje sposobnosti (Ur. l. RS, št. 24/97).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti do 31. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. skladnost ponudbe z zahtevami naročnika glede zagotovitive klase iz 2. poglavja tehničnega opisa predmeta javnega
naročila – da/ne,
2. skladnost ponudbe z osnovnimi
tehničnimi karakteristikami in namenom plovila iz 3. poglavja tehničnega opisa – da/ne,
3. reference ponudnika oziroma proizvajalca plovila, posebej na področju namembnosti plovila – 1–10 točk,
4. cena predmeta javnega naročila –
1–10 točk,
5. plačilni pogoji – 1–5 točk,
6. dobavni rok – 1–5 točk,
7. skladnost ponudbe z dodatnimi
zahtevami iz tehničnega opisa – 1–5 točk,
8. ostale ponujene tehnične rešitve –
1–5 točk.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 17. 7. 1998, Ob-4678.
Nacionalni inštitut za biologijo
Ob-1283
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstveni zavod “Martin Krpan”, Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, telefaks 061/793-345.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: VVZ “Martin Krpan”,
Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže sadje in zelenjava, suho
sadje,
5. zamrznjeno pecivo in zamrznjena zelenjava,
6. jajca,
7. kruh in pecivo,
8. ostalo prehrambeno blago,
9. sirupi in sokovi.
(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 21,220.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso in mesni izdelki – 6,500.000
SIT,
2. ribe – 520.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki –
2,500.000 SIT,
4. sveže sadje in zelenjava, suho sadje – 4,500.000 SIT,
5. zamrznjeno pecivo in zamrznjena
zelenjava – 1,200.000 SIT,
6. jajca – 250.000 SIT,
7. kruh in pecivo – 2,000.000 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago –
3,200.000 SIT,
9. sirupi in sokovi – 550.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
“Martin Krpan” Cerknica, Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica – tajništvo zavoda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 17. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun št. 50160-603-59187 pri APP Cerknica.
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: Vzgojno-varstveni zavod
“Martin Krpan” Cerknica, Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica – tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 10. uri v upravi zavoda
“Martin Krpan” Cerknica, Cesta na jezero
17, 1380 Cerknica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 15. 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 zavodih.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjosodelovanja 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 rzapis 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: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 21. 3.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: VVZ “Martin Krpan” Cerknica, Cesta na
jezero 17, 1380 Cerknica – kontaktna oseba Miro Mlinar, tel. 061/793-222, 793-127
(od 8. do 12. ure), faks 061/793-345.
16., 17.
VVZ “Martin Krpan” Cerknica
Št. 8/99
Ob-1284
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dornava, 2252 Dornava, faks
062/755-079, tel. 062/755-430.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Dornava, Dornava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema telovadnice v
sklopu projekta dozidava in adaptacija
osnovne šole Dornava, v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in šport, v skladu z
navodili, ki so priloga razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano
blago v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. avgust 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. avgust 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IUSING, d.o.o., Trstenjakova 5, 2250 Ptuj.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. marec 1999 do
15. ure na sedež Občine Dornava, Dornava
125.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Dornava, Dornava
125, 2252 Dornava.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 1999 ob 15. uri v prostorih Občine
Dornava, 2252 Dornava.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku 60 dni od
dobave in montaže opreme.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena pogodba, v kateri bodo upoštevana tudi zakonsko predpisana finančna zavarovanja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. maj 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
30%, reference 30%, ostale ugodnosti 40%
(razpored opreme, postopnost dobave,
ugodnosti financiranja).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan med 11. in 12. uro pri
Mariji Toplak, dipl. inž. gr., (tel.
062/778-722) na sedežu podjetja IUSING,
d.o.o., Trstenjakova 5, 2250 Ptuj.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 20. 2. 1998.
17.
Občina Dornava

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

Št. 40305-20/99
Ob-1178
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Grosuplje (naselje
Dvori – nova šola Brinje).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja toplovodnega omrežja – veja “A” na
odseku naselje Dvori – nova šola Brinje,
in sicer:
– gradbena dela,
– strojni del.
Dolžina trase znaša približno 425 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša
40,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti oziroma gradbena in strojna
dela v kompletu. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih del iz 4.a
točke.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je april 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v tajništvu urada pri Poloni Jerlah, kont. oseba
Irena Šulc, tel. 061/761-211 int. 215.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 1999
vsak dan od 8. do 11. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 3. 1999, najkasneje do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, III. nadst. soba št. 222 pri Poloni
Jerlah. Ponudbe morajo biti dostavljene
osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Toplovod
Dvori – Nova šola – ne odpiraj”. Ponudbe,
ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 9. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 10% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 90 dni od datuma
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev gradbene pogodbe.
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 morajo ponudniki v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 3. 1999 po
8.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference pri izvajanju tovrstnih
del ter usposobljenost in sposobnost za izvedbo del. Največje možno število točk, ki
jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 50
točk, za reference 20 točk in za uspsobljenost ter sposobnost 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom podpisal šele po sprejetju proračuna za leto 1999. Naročnik si pridržuje
tudi pravico naročiti manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti od pogodbe, kolikor
se izkaže, da ne more zagotoviti sredstev za
pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Grosuplje
Št. 6/17-595/3-99
Ob-1193
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
Mirka
Vadnova
13,
Kranj,
faks
064/241-600.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na področjih SX
Kranj, PX Jesenice, PX Bled, PX Radovljica, PX Tržič, PX Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– izgradnja RNO za PE Kranj v skupni
vrednosti 90,000.000 SIT po področjih:
– SX - Kranj – 40,000.000 SIT,
– PX - Jesenice – 13,000.000 SIT,
– PX - Bled – 6,000.000 SIT,
– PX - Radovljica – 9,000.000 SIT,
– PX - Tržič – 4,000.000 SIT,
– PX - Škofja Loka – 18,000.000 SIT.
– Izgradnja ozemljil na RNO za PE
Kranj v skupni vrednosti 20,000.000 SIT
na področjih:
– SX Kranj – 3,000.000 SIT,
– PX - Jesenice – 2,000.000 SIT,
– PX - Bled – 6,000.000 SIT,
– PX - Radovljica – 6,000.000 SIT,
– PX - Tržič – 1,000.000 SIT,
– PX - Škofja Loka – 2,000.000 SIT.
Investitor bo dela oddal ločeno za RNO
in ločeno za ozemljila, pri čemer posamezen ponudnik lahko da ponudbo tudi za oba
sklopa.
Dela se bodo oddajala izbranima izvajalcema na podlagi gradbenih nalogov.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba se formira v obliki cenika na podlagi popisa del.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
za oba sklopa je takoj po podpisu pogodbe
(april 1999), dokončanje del v decembru
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13 (vložišče), Kranj.

Št.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS, do vključno 5. 3. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 3. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, soba št.
18.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 1999 ob 11. uri v sejni sobi poslovne stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije,
d.d., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za ponudbo v višini 3% od razpisane vrednosti, veljavne do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 90 dni od datuma izstavitve
računa.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listine, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detajlno opredeljen v razpisni dokumentaciji skladno z 9. členom “odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentacije” (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (29. 3. 1999 do 11. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo reference, cenik, plačilni pogoji, rok izgradnje in ostale ugodnosti.
16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,
PE Kranj
Ob-1211
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljanska c. 12, p.p. 2037, tel. 131-03-19,
faks 132-60-90.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Enote Vrtca Ljubljana Center, Poljanska c. 12, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zaščitna obloga pod in ob igralih na igriščih
enot Vrtca Ljubljana Center, kot zaščita
ob padcu.
Ocenjena
vrednost
celote
je
10,000.000 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: oddaja za vsa razpisana
dela skupaj.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. april do
15. junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12, Ljubljana – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. marec 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, virmansko na
račun 50100-603-40568, sklic na št.
29725.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. marec 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12, Ljubljana. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in označena z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba –
igrišča”. Na hrbtni strani mora biti naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12,
Ljubljana, 22. marca 1999 ob 12.15.
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. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika
bodo ponudbena cena in reference; natančneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Marta Korošec.
17., 18.
Vrtec Ljubljana Center
Ob-1216
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Verovškova 62.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
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va ekološko-kemičnega laboratorija,
ocenjena vrednost del 12,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del po sklopih ni
možna.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik v ponudbi ne sme ponuditi variantnih pondub.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je 17. 5. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, tajništvo Sektorja
daljinskega ogrevanja, soba 135.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:10.000 SIT, znesek se nakaže na račun Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s
sklicem na št. 26-99. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, Ljubljana, ali jo predložiti osebno na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v tajništvo Sektorja daljinskega ogrevanja, soba
135. Kuverte morajo biti opremljene tako
kot je navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 3. 1999 ob 12.
uri v sejni sobi Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
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% orientacijske vrednosti, kar znaša
600.000 SIT z veljavnostjo do 7. 4. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi predujma, obračun se
opravi v obliki mesečnih situacij in končne
situacije. Začasne mesečne situacije in
končno situacijo bo naročnik plačal v roku
30 dni, šteto od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umakniti ponudbo do 19. 3. 1999 do 10. ure.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998,
Ob-7505, objava o izidu pa dne 15. 1.
1999, Ur. l. RS, št. 2.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Ob-1217
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
Krško, telefaks 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zdole.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba hidrogeoloških del in vrtine za vodovod Zdole.
Ocenjena vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto, po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 80 koledarskih
dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 1999 ob 10.30 na naslovu naročnika
v sejni sobi E.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja:v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (50%); lastna mehanooprema
(10%), reference ponudnika (30%); rok izvedbe (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Pirc
Matjažu, tel. 0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.
17., 18.
Občina Krško
Št. 1047
Ob-1233
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
061/177-96-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odlagališče komunalnih odpravkov Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba 2.
faze nadvišanja II. odlagalnega polja,
ocenjena vrednost celote 150,000.000 SIT,
dela se bodo oddala v celoti (vse skupaj).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da, v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
konec aprila 1999, dokončanje do 30. 6.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, investicije, soba št. 48/I, tel.
061/177-96-92.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osebno na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana, soba 48/I, od vključno 26. 2. 1999 do vključno 23. 3. 1999 od 8. do 12. ure, proti
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23953, namen nakazila: JR
G1/99 – 2. faza II. polja; ali z gotovino pri
blagajni podjetja na Povšetovi ulici 6, ob
delavnikih od 8. do 9.30 in od 10. do
12. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 30. 3. 1999
do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29, I. nadstropje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 13. uri, soba št. 51, II.
nadstropje, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
30. 3. 1999, po 12.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije o javnem razpisu po tel. 061/177-96-27 (Ludvik Bonač, dipl. inž.).
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 74-76 z dne 6. 11. 1998;
Ob-5895.
18.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-1235
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad, tel. 063/843-072, telefaks 063/843-068.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Gornji Grad.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja v Občini Gornji Grad.
Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 15. maj 1999, dokončanje najkasneje 31. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, pri g. Pozniču.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa vsak delovni dan do 18. 3. 1999 od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občina
Gornji Grad, št. 52810-630-10105, s pripisom za “razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 3. 1999 do 12. ure.

Št.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attemsov
trg 3, 3342 Gornji Grad, tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 23. 3. 1999 ob
13. uri na sedežu občine.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati 40 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od prejema situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 18. 3. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporabljena bodo merila: ponudbena cena, reference ponudnika, sposobnost ponudnika, rok dokončanja del, garancijski rok. Način uporabe
meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– informacije o naročilu: Hidrogea,
d.o.o., Maribor, tel. in faks: 062/227-468
in 062/210-845,
– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Gornji Grad
Ob-1236
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
062/441-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: kanalizacija GZ 2,
GZ 0 / Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija: AB kolektor, ∅ 1400 mm, dolžina 720 m, vrednost 130,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta pri izbiri
cevnega materiala.
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(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
maj 1999, rok izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v
Uradnem listu RS, pa do vključno 12. 3.
1999 med 8. in 10. uro, na naslovu: Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje – tajništvo.
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:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
(b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predeložene najkasneje do
29. 3. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve, na naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,
3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za kanalizacijo
GZ 2, GZ 0 – gradbena dela”.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 30. 3.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: joint-venture z navedbo 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:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni objekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/42-50-315.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 20. 11. 1998 pod
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št. Ob-8211, objava o izidu pa dne 26. 2.
1999.
Mestna občina Celje
Ob-1234
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253
Destrnik
tel.
062/752-0900,
faks
062/752-0902.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Destrnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: preureditev objekta turističnega doma v
zdravstveno ambulanto.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
ca. 12,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možnost oddaje za en
sklop,več sklopov ali vse skupaj.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden rok
za pričetek del je 1. 4. 1999, rok dokončanja je 1. 6. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
Občine Destrnik 52400-630-20717 s pripisom: za javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik Vintarovci
50, 2253 Destrnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 1999 ob 12. uri v prostorih Občine
Destrnik, sejna soba I nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti akceptni nalog za resnost ponudbe v višini 5%
orientacijske vrednosti, veljavno do izteka
veljavnosti ponudbe.
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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba,ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega razpisa,
– drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
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):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski rok,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije posreduje Čeh Miran Občina Destrnik tel. 062/752-0900.
17., 18.
Občina Destrnik
Ob-1240
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Institut “Jožef Stefan”.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: razširitev avle IJS v skupni ocenjeni vrednosti
29,500.000 SIT – gradbena, obrtniška
in instalacijska dela.
(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. Delnih ponudb se ne bo upoštevalo.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekt je izdelan in je sestavni del razpisne
dokumentacije.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dva meseca
od podpisa pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 5. 3. 1999, na osnovi
dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000
SIT
na
žiro
račun
št.
50101-603-50272, z navedbo “AVLA IJS”,
ali na blagajni IJS.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, vložišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj –
Ponudba za razširitev avle IJS” in št. objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 1999 ob 11. uri, na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene cene, z veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve računa, ki mora biti izstavljen po opravljenem delu.
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: prijavijo se lahko pravne osebe,
ostale zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
–ponudbena cena (naročnik ni dolžan
oddati naročila ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Jana Selan, tel. 061/1773-345.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 27. 11. 1998 pod
št. Ob-8831, objava o izidu pa dne 5. 2.
1999 pod št. Ob-763.
Institut “Jožef Stefan Ljubljana,
Slovenija
Št. 35201/002/99
Ob-1246
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja
parkirišča v naselju S 8 – 1. faza.
Ocenjena vrednost del je 10,600.000 SIT.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisnimi pogoji.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 4. 1999, dokončanje 15. 5. 1999.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 1999 do 13. ure.
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b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
16. 3. 1999, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana menica z menično izjavo v višini 5 % od ponudbene cene.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): v skladu
z razpisnimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do spremembe razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 2.-456/99
Ob-1261
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Jesenice–Sežana, km 42+736.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba antikorozijske zaščite jeklenega železniškega mostu v km 42+736 proge
Jesenice–Sežana.
Ocenjena vrednost del: 3 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko poleg ponudbe, ki je v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije, ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe razpisanih del je 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Zoran Jelovčan,
tel. 061/29-14-593.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 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 17. 3. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (soba 205).

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 17. 3. 1999 ob 10. uri,
v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska 11, 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
obvezno predložena bančna garancija v višini 10% 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 (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 31/98,
34/98), navodili o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 17/98) in 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): merila
za dodelitev naročila, teža ter način uporabe meril bo naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Zoranu
Jelovčanu.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 2.-456/99
Ob-1262
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
a1) sanacija kamnitega propusta v
km 524+425 (Zagorje–Sava), žel. proge Zidani Most–Ljubljana. Ocenjena vrednost del je 2 mio SIT;
a2) sanacija kamnitega propusta v
km 554+100 (Laze–Ljubljana Zalog),
žel. proge Zidani Most–Ljubljana. Ocenjena vrednost del je 4 mio SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obsega 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: ponudniki lahko poleg ponudbe, v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije, ponudijo tudi svojo varianto.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni 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, Služba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore, tel.
061/29-14-592.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 3. 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 24. 3. 1999 do 9. ure.
(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 bo 24. 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
obvezno 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
RS, 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 ponud-
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be 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):
– nižja 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., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 322-01/99-07
Ob-1282
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, faks 064/561-174.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Tržič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine
Tržič v letu 1999.
Ocenjena vrednost del je 10,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka je takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del pa najkasneje do 30.
10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Tržič, 4290 Tržič, Trg svobode 18,
Urad za gospodarstvo, kontaktna oseba
Darko Veternik, tel. 064/563-656.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na blagajni občine ali z virmanom na ŽR Občine
Tržič, št. 51520-630-50134.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, tj. 18. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 3. 1999 ob 12. uri
v mali sejni sobi Občine Tržič.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe, ki mora veljati
še vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahtevano po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
17., 18.
Občina Tržič
Št. 110-1/99
Ob-1300
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: Brezovica – CP Log.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek Brezovica – CP Log na
odseku 52 od km 0,600 do km 3,300.
Ocenjena
vrednost
celote
je
148,000.000 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 dokončanja del je 30. 6. 1999.
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. 178-83-31, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30.3.1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 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
30.3.1999 do 9.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: 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 Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj
– Koper, pododsek Brezovica – CP Log na
odseku 52 od km 0,600 do km 3,300« Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 3. 1999
ob 10. 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 4,440.000 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 Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za Državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.
17., 18.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1301
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: Brezovica – CP Log.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek Brezovica – CP Log na
odseku 52 od km 3,300 do km 6,050.
Ocenjena
vrednost
celote
je
140,000.000 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.
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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 dokončanja del je 30. 6. 1999.
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. 178-83-31, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 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
30.3.1999 do 10.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: 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
Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek Brezovica – CP Log na odseku 52 od km 3,300 do km 6,050« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 3. 1999
ob 11. 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 4,200.000 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, 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.

Št.

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 Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za Državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.
17., 18.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-1302
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: CP Log - Vrhnika.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek CP Log – Vrhnika na odseku 52 od km 6,400 do km 8,800.
Ocenjena
vrednost
celote
je
130,000.000 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 dokončanja del je 30. 6. 1999.
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. 178-83-31, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 30. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 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
30. 3. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: 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
Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek CP Log – Vrhnika na odseku
52 od km 6,400 do km 8,800« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 3. 1999
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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 3,900.000 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 Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za Državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.
17., 18.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 50
Ob-1316
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: projektiranje in gradnja čistilne naprave v vrednosti 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 12 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: nabava – domača nabava, Karmen Šebjan,
0608/242-463.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman, 10.000 SIT na ŽR
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51600-601-10792, Nuklearna elektrarna
Krško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
Vrbina 12, 8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško,
soba 223.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
3% ponudbene cene, velja 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 1999 do 8.
ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so v
razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Št. 403-2/99-0022-34

Ob-1289

Razveljavitev
V zvezi z objavljenim javnim razpisom
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni – Gospodarske enote Pohorje Mirna, za izbor zavarovalnice za zavarovanje
premoženja (Ur. l. RS, št. 77/98), sklepom o izbiri izvajalca št. 305-033/98 z
dne 18. 1. 1999 ter zahtevka za revizijo
postopka oddaje javnega naročila s strani
ponudnika Zavarovalnica Tilia Novo mesto,
d.d., z dne 5. 2. 1998, direktor Uprave za
izvrševanje kazenskih sankcij izdaja naslednji sklep:
Javni razpis Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni – Gospodarske enote Pohorje Mirna, za izbor zavarovalnice za
zavarovanje premoženja (Ur. l. RS, št.
77/98, Ob-8022), se razveljavi.
Obrazložitev: ponudnik Zavarovalnica Tilia Novo mesto je vložil zahtevo za revizijo
postopka oddaje javnega naročila – javnega razpisa za izbor zavarovalnice za zavarovanje premoženja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni – Gospodarske enote Pohorje.
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V postopku preverbe postopka oddaje
javnega naročila je naročnik ugotovil formalne in vsebinske pomanjkljivosti v vodenju
postopka.
Zaradi zagotovitve zakonitosti ter enakopravnega nastopanja vseh ponudnikov je naročnik odločil, da se izvedeni postopek oddaje javnega naročila s citiranim javnim razpisom razveljavi in se ponovi s popravljeno
razpisno dokumentacijo.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Ob-1168
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov in pranja delovnih oblačil v RTH, d.o.o. – področje
Hrastnika.
Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. – področje Hrastnik.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, predpisi o varstvu pri delu.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedbe so obvezni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tajništvo – Ladislava
Kramžar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ŽR
RTH,
d.o.o.,
Trbovlje
–
št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 3. 1999 do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo – Ladislava Kramžar.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 1999 ob 11.30, sejna soba upravne
zgradbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija prvovrstne banke v višini 10% od
ponudbene vrednosti za čas opcije ponudbe vnovčljiva na prvi poziv.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija dejavnosti, odločba o opravljanju dejavnosti, odlična boniteta, reference.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – do 40 točk,
– plačilni pogoji – do 30 točk,
– ukrepanje ob nujnih primerih – do 10
točk,
– boniteta – do 10 točk,
– stalnost zaposlenih delavcev – 10
točk.
Način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 22. 1. 1999 pod št.
Ob-409, objava o izidu pa dne 26. 2. 1999.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 1/99
Ob-1169
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica,
tel.
0602/64-110,
faks
0602/64-022.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za objekt kanalizacije in
čiščenje odpadnih voda za naselje Vuzenica.
Ocenjena vrednost 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vuzenica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva usposobljenost izvajalca v ta namen.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov, zakon o urejanju
naselij in poseganju v prostor, zakon o varstvu okolja.
(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: da, upoštevane bodo ponudbe tudi za posamične dele storitev:
– kanalizacija,
– čiščenje odpadnih voda.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
celovite ponudbe po sklopu:
– kanalizacija,
– čiščenje odpadnih voda.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: marec 1999 do 30. 3.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 1999.
(c)
10. (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 Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
številko javnega razpisa, Uradnega lista RS
v katerem je bil javni razpis, naslovom naročnika in ponudnika. Ponudbe, poslane po
pošti, morajo biti poslane s povratnico.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Vuzenica, Mladinska 1.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančno garancijo 5% od ocenjene vrednosti razpisa, s trajanjem veljavnosti do končne izbire izvajalca največ 70 dni od datuma
odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoji se
bodo oblikovali v pogodbi. Naročnik bo plačeval storitev usklajeno s terminskimi plani
in izvedenimi deli.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo. V ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložen spisek
podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– reference,
– roki,
– seznam lastnih strokovnih kadrov z referencami,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba za dodatne informacije je Angelca Hlebl, tel. 0602/64-110.
19., 20.
Občina Vuzenica
Št. 83/99
Ob-1191
1. Naročnik: Veterinarski zavod Slovenije, cesta v Mestni log 51a, 1001 Ljubljana
p. p. 4251, telefon- faks 061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskanje obrazcev za
leto 1999 ter 2000 po specifikaciji katera je preložena razpisni dokumentaciji, predvidena vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

Št.

4. Kraj izvedbe: dostava obrazcev po območnih enotah zavoda.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi akti določbami rezervirana za specifičen poklic: grafična stroka.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: letni
programi zavoda.
(c) Navodilo če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: strokovni
pregled kadrov.
6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo je nedeljivo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitev: datum začetka del 1. 5.
1999, dokončanje del 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, tajništvo, Cesta v
Mestni log 51a.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 17. 3. 1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije
20.000
SIT
na
Ž.R.
št. 50130-603-401296 Grosuplje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti v tajništvo VZS najkasneje do 9. 4.
1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VZS-tajništvo, Cesta v Mestni log 51a, 1000 ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v prostorih tajništva
VZS Cesta v Mestni log 51a, dne 15. 4.
1999 ob 10 uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno ponudbi
priložiti bančno garancijo v višino 10% razpisane vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačevanje po četrtletnih situacijah in valuti plačila 30 dni.
14., 15.
16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe od 14. 4. 1999
od 14. ure naprej.
17. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21 člen ZJN): ponudbena cena 60%, reference 10%, plačilni
pogoji 10%, rok izvedbe 10%, druge ugodnosti katere nudi ponudnik naročniku 10%.
18. Druge informacije o naročilu: razgovor z ponudniki ne bo organiziran.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS. št. 84 dne
11. 12. 1998 pod št. 854, Ob-8710, objava o izidu pa dne 26. 2. 1999.
Veterinarski zavod Slovenije

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1071
Št. 01/099
Ob-1202
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
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje dveh rezervoarjev za kurilno olje 2×10.000 m3.
Vrednost naročila: 10,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 1999 do
30. 4. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Tehnični sektor ( kont. oseba Sergeja Korošec Las), Ob
železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 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 16. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Tehnični sektor, Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 3. 1999 v prostorih TET ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumnetaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 16. 3.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 35301-6/99-17/1
Ob-1205
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, tel. 064/373-100, telefaks
064/373-106.
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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: odvoz, hramba in razgradnja zapuščenih vozil, ocenjena vrednost 3,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odlok o javnem redu in miru v Občini Kranj
(Uradni vestnik Gorenjske št. 11/88 in Ur.
l. RS, št. 17/91).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Komunalno nadzorstvo, soba 151.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu dvignejo razpisno dokumentacijo do 10. 3. 1999 do 15. ure po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu
064/373-106.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun 51500-630-50113, sklic na št.
201 ali z gotovino neposredno pred dvigom
dokumentacije na blagajni Mestne občine
Kranj. Ponudniki, ki so vplačali razpisno dokumentacijo za javni razpis objavljen v Ur. l.
RS, št. 2/99 z dne 15. 1. 1999 dobijo
razpisno dokumentacijo brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sprejemna pisarna, soba 156. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti označeni z napisom “Ponudba za odstranjevanje zapuščenih vozil –
ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe mora
biti naveden točen naslov pošiljatelja. Ponudba velja, če je prispela pravočasno in
označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 1999 ob 13. uri na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 20.
12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpisana pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo, sklenjena
za čas opravljanja storitve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: vključno
12. 3. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije posreduje Marjan Vidic,
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/373-197, 373-198.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 15. 1. 1999 Ob-212
, objava o izidu pa dne 9. 2. 1999.
Mestna občina Kranj
Ob-1215
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Evropska komisija, Generalni direktorat, DG XXII »Education, Training and
Youth« Rue de la Loi/Wetstraat 200, B –
1049 Bruxelles/Brussels (++32 2 295 57
04) in Nacionalna koordinacijska enota programa Leonardo da Vinci Slovenija, Služba
za programe EU, Center RS za poklicno
izobraževanje, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana (061 448 356).
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira bo potekala v skladu z določili Evropske skupnosti, in sicer:
– predlogi morajo podrobno nakazati kako bodo izboljšali obstoječe izobraževalne
metodologije, vsebino, uporabo in orodja
(predlog ne more kar preprosto predelati
obstoječih izobraževalnih materialov – na
primer na CD-ROM ali preprosto reproducirati obstoječe izobraževalne programe);
– predlogi morajo jasno nakazati, prispevek mednarodnega partnerstva k povečanju zaposljivosti in usposobljenosti delavcev – na primer: odzivanje na zahteve trga
dela, povečanje mednarodne mobilnosti delavcev, večja preglednost in priznavanje poklicnih kvalifikacij, preprečevanje socialne
izključenosti. Vsi partnerji morajo v projektu
aktivno sodelovati;
– v projekte se lahko aktivno vključijo
predstavniki različnih organizacij, ki sodelujejo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na sektorskem ali področnem nivoju;
– finančni razpored aktivnosti projekta
mora jasno nakazati (v prijavnih obrazcih)
stroške projekta ter vire financiranja.
– zagotovljeno mora biti učinkovito mednarodno upravljanje, izvajanje in evalvacija
projekta.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: glede na to, da je leto 1999
zadnje leto prve generacije programa Leonardo da Vinci bodo obravnavani le predlogi
za pilotske projekte, vključno z multiplikatorskimi projekti v trajanju od enega leta do 18
mesecev od datuma podpisa pogodbe. Sofinanciranje, ki ga Evropska skupnost dodeli
izbranim pilotskim projektom ter multiplikatorskim projektom je do 100 000 EUROv na
leto oziroma do 150 000 EUROv za obdobje
18 mesecev (kar lahko predstavlja največ
75% celotnih stroškov projekta).
Za projekte namestitev in izmenjav dodeli Evropska skupnost sredstva do 5 000
EUROv na projekt.
Opozorilo: finančna pomoč, ki jo dodeli
Evropska zveza je lahko nižja od zahtevane vsote.

4. Kraj izvedbe: Služba za tehnično pomoč*, Bruselj oziroma Nacionalna koordinacijska enota**, Ljubljana (glej točko 10b)
5. (a), (b)
6.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Priročnik (Vademecum) in Prijavni obrazci (Application Forms) z dopolnilom za leto 1999
določajo splošne pogoje in kriterije za izbiro projektov. Uporaba Prijavnih obrazcev
(Application form) je obvezna za prijavo projekta.
Ta dva dokumenta sta na voljo v vseh
jezikih Evropske skupnosti na Službi za tehnično pomoč pri Evropski komisiji ter v angleškem in nemškem jeziku na Nacionalni
koordinacijski enoti, Služba za programe
EU, Center RS za poklicno izobraževanje,
Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, tel: 061 447
386, 447 390; faks 061 448 356, el.naslov: leonardo@cpi.si.
Na voljo so tudi na spletnih straneh
Evropske komisije: http://europa.en.int
/en/comm/dg22/leonardo.html.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za prijavo projektov, z izjemo projektov namestitev in izmenjav kot podpore izboljšanju sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v
državah članicah programa, poteče 23. marec 1999, kar mora biti razvidno iz poštnega žiga.
Evropska komisija in/ali sodelujoče države ne bodo sprejemale predlogov, ki bodo odposlani s kasnejšim datumom.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: dve kopiji (od katerih mora
biti ena original) predloga projekta, ki se
nanaša na podporo izboljšanju poklicnih izobraževalnih sistemov in ureditev v državah
članicah, podpori razvoju jezikovne usposobljenosti ter projektom z multiplikacijskim
učinkom (Strand I.1.1, II.1.a,, III.1.b, III.3.a)
morajo biti poslani na Nacionalno koordinacijsko enoto Slovenije**, drugi dve kopiji pa
na Službo za tehnično pomoč Evropske komisije*.
Dve kopiji (od katerih mora biti ena original), ki se nanašajo na podpodročje Namestitve in izmenjave za mlade dijake, študente in delavce (Measure I.1.2) morajo biti
poslane le na Nacionalno koordinacijsko
enoto Slovenije.
Štiri kopije (od katerih mora biti ena original) vseh predlogov, ki se nanašajo na podpodročja namenjena pobudam za izboljšanje
poklicnega izobraževanja in usposabljanja
(vključno s sodelovanjem med univerzo in
podjetji), ki se nanašajo na podjetja in delavce (Measures II.1.1 and II.1.2) morajo biti
poslane na Službo za tehnično pomoč Evropske komisije*, drugi dve kopiji pa na Nacionalno koordinacijsko enoto programa**:
* Služba za tehnično pomoč Evropske
komisije: European Commission Technical
Assistance Office for the Leonardo da Vinci
Programme, 9 Avenue de l’Astronomie/Sterrekundelaan, B – 1210 Bruxelles/Brussels.
** Nacionalna koordinacijska enota programa Leonardo da Vinci: Center RS za
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poklicno izobraževanje, Služba za programe EU, Nacionalna koordinacijska enota
programa Leonardo da Vinci, Kavčičeva 66,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo v skladu z
določili Evropske skupnosti za program Leonardo da Vinci.
12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu
Prioritete programa Leonardo da Vinci
za leto 1999: v letu 1999 je določenih pet
prioritetnih področij, objavljenih v Uradnem
listu Evropske skupnosti C 372, p. 23,
9. december 1997, in sicer:
– pridobivanje novih znanj in spretnosti;
– tesnejše sodelovanje med izobraževalnimi organizacijami in podjetji;
– preprečevanje socialne izključenosti;
– vlaganje v razvoj človeških virov;
– izboljšanju oziroma povečanju dostopnosti pridobivanja znanj in usposobljenosti
oziroma veščin ter promocija razvoja poklicne usposobljenosti s pomočjo orodij informacijske družbe v smislu vseživljenjskega
učenja.
19., 20.
Center RS za poklicno izobraževanje
Ljubljana
Št. 096-2/99
Ob-1225
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska
cesta 1a, telefaks 063/442-915.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov v ocenjeni vrednosti 10,000.000
SIT na leto.
4. Kraj izvedbe: podružnica Celje in ekspoziture Laško, Šmarje pri Jelšah, Žalec,
Šentjur pri Celju in Slovenske Konjice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje del čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega čiščenja, globinskih čiščenj in izvedbo zaščitnih premazov.
(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a,
pri Silvi Krajšek (soba 302).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 3. 1999 do
12. ure z dokaziloma o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50700-609-60405.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 1999 do 12. ure.

Št.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, tajništvo (soba 302).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, Ljubljanska 1a, soba 313.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacijske vrednosti naročila z veljavnostjo do
19. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačevanje mesečno, kot v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 3. 1999
do 12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popolnost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, cena in reference (kot v razpisni
dokumnetaciji).
18. Druge informacije o naročilu: podrobnejše inforamcije o naročilu lahko ponudniki
pridobijo pisno na naslovu naročnika ali po
tel. 063/441-240, pri Silvi Krajšek.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 22. 1. 1999
Ob-420.
Agencija RS za plačilni promet
Ob-1241
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa so skaniranja obnovljenih topografskih načrtov in kart po planu geodetskih del za
leto 1999.
Orientacijska vrednost naročila glee na
predvidene potrebe v letu 1999: 1,500.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 15. 11. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi po tel. 178-48-00 kont. oseba Nives
Jurcan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 3. 1999 do
15. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 Model 00 sklic
2512-713007-300 000099 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 1999 ob 10. uri Zemljemerska ulica
12, Ljubljana, (sejna soba P-22).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 3. 1999
do 9. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izvedbeni rok, izkušnje in reference ponudnika,
ustreznost ponudbe delovnim nalogam, usposobljenost nosilcev (ključnega osebja),
cena, relevantne ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba Tomaž Petek tel. 178-48-00.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava RS
Št. 90315-4/1999-1
Ob-1226
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061/178-49-09.
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 naslednjo nalogo in sicer:
3.1. izdelava datotek in kontrolnih
izrisov DKN: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitve ni.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja naloge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba:
Nives
Jurcan,
soba
P3.
tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 1999 ob 10. uri: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, 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, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- veljavnost do 1. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogo financira v
celoti naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 3. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-2/1998-1
Ob-1227
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, faks 061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1. izdelava DKN – območje 99-1:
8,300.000 SIT.
3.2. izdelava DKN – območje 99-2:
7,100.000 SIT.
3.3. izdelava DKN – območje 99-3:
6,100.000 SIT.
3.4. izdelava DKN – območje 99-4:
7,200.000 SIT.
3.5. izdelava DKN – območje 99-5:
6,100.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(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 izvajanje posamezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba:
Nives
Jurcan,
soba
P3.
tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 3. 1999 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 1999 ob 9.30: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, 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, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- veljavnost do 15. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: podnaloge 3.1.4.,
3.4.3., 3.4.4. in 3.5.1. financira v celoti
naročnik, ostale podnaloge se sofinancirajo
v približnem razmerju 45% naročnik in 55%
sofinancer.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 3. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-3/1999-1
Ob-1228
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, faks 061/178-49-09.
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 naslednji nalogi in sicer:
3.1. skaniranje ZKN-ov in izdelava
skanogramov: 99-I 3, 500.000 SIT.
3.2. skaniranje ZKN-ov in izdelava
skanogramov: 99-II 3, 500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: nalogi se izvajata v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega nalogi, ki ju
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
sta že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(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 izvajanje po-
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samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba:
Nives
Jurcan,
soba
P3.
tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 4.000 SIT – ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 3. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 1999 ob 9.30: Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, 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, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- veljavnost do 1. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogi financira v
celoti naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 3. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-1/1991-1
Ob-1229
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, faks 061/178-49-09.
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 naslednje naloge in sicer:
3.1. topografsko-katastrska nova izmera Vinarje: 11,000.000 SIT.
3.2. zemljiškokatastrska nova izmera Sežana: 9,500.000 SIT,

Št.

3.3. zemljiškokatastrska nova izmera Koper: 8,000.000 SIT.
3.4. topografsko-katastrska nova izmera Kidričevo: 4,000.000 SIT.
3.5. topografsko-katastrska nova izmera Ptuj: 9,000.000 SIT.
3.6. zemljiškokatastrska nova izmera Miren-Kostanjevica: 5,000.000 SIT.
3.7. zemljiškokatastrska nova izmera Gradišče, 7,000.000 SIT.
3.8. zemljiškokatastrska nova izmera Črniče: 10,000.000 SIT.
3.9. sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Malija: 9,500.000 SIT.
3.10. zemljiškokatastrska nova izmera s sanacijo na območju IOGU Žalec
(območje II): 5,000.000 SIT:
3.11. zemljiškokatastrska nova izmera s sanacijo Mokronog: 4,000.000 SIT.
3.12. zemljiškokatastrska nova izmera s sanacijo Lukovek: 4,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
terenu in v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge oziroma tako kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(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 uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P3.,
tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 3. 1999 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 1999 ob 9.30: Geodetska uprava
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Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, 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, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- veljavnost do 15. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naloge 3.10.,
3.11. in 3.12. financira v celoti naročnik,
ostale naloge se sofinancirajo v približnem
razmerju 50:50.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 3. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 7/99
Ob-1242
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava reprodukcijskega materiala – transportni trakovi, valjčki, lepilni in tesnilni material, ležaji, olja
in maziva ter strojno orodje.
Ocenjena vrednost: 45,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu ali po
sklopih.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 1
leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdrževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
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no predložiti najkasneje do 31. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 3. 1999 v prostorih TET ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 31. 3.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

no predložiti najkasneje do 16. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 3. 1999 v prostorih TET ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 16. 3.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-1243
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava reprodukcijskega materiala – razsvetljava in instalacijski material, energetski kabli, pribor, stikalno relejna in merilna tehnika, telekomunikacijske naprave, pribor in elektronika.
Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu ali po
sklopih.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 1
leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdrževanja naprav (Polona Leskovšek), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-

Št. 403-6/99
Ob-1244
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta 18, Ljubljana, faks
061/302-534.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava in izvedba
oglaševalske akcije in distribucija medijskih sporočil “varovanje potrošnika”
ob uvedbi davka na dodatno vrednost;
ocenjena vrednost je 100,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek naročila 1. 5.
1999, zaključek 30. 9. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Železna
cesta 18/2, projektna pisarna, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen do ponedeljka 22. marca 1999, vsak delovnik med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50100-630-10014 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana. Upravičenec plačila je: Proračun Republike Slovenije, sklic na št.
714199-04-1612. Razpisno dokumentacijo
bo mogoče prevzeti z dokazilom o vplačilu.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. marec 1999, do
10. ure.
Ponudnik lahko odda ponudbo priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali osebno
na naslov naveden pod 9. (a) točko. Ponudnik mora ponudbo oddati zaprto v eni ovojnici. Na zaprti ovojnici mora biti naslov naročnika, oznaka “Ne odpiraj – ponudba”,
oznaka javnega razpisa “DDV99 projekt Javnost – medijska podpora” in naslov pošiljatelja na hrbtni strani.
Ovojnica mora biti zapečatena ali zaprta
tako, da je pri javnem odpiranju možno preveriti, da je ostala zaprta tako kot je bila
predana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta 18/2, projektna pisarna, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. marec 1999 ob 10.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Železna cesta
18/2, sejna soba, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do
30. 4. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. marec
1999, po zaključku odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ustrezna celostna strateška in kreativna zasnova priprave in izvedbe kampanje v
skladu z njenimi izhodišči – do 15 točk,
– posamične kreativne, vsebinske in
oblikovne rešitve glede na medijska sredstva / avdio, video in grafične predloge –
do 40 točk,
– primeren medijski načrt distribucije
sporočil – do 20 točk,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev vključenih v kampanjo – do 10
točk,
– ustrezna tehnična in kadrovska usposobljenost za kakovostno izvedbo naročila
– do 5 točk,
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– konkurenčnost cen storitev – do 10
točk.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba Rada Hlebec, Železna cesta 18/2,
tel. 061/17-34-448, faks 061/302-534,
e-mail: projektna.pisarna@gov.si.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2
z dne 15. 1. 1999; Ob-250.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 01/9
Ob-1245
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska
49,
3000
Celje,
tel.
063/483-721, faks 063/443-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za storitve
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zbiranje in odvoz komunalnih (gospodinjskih) odpadkov na
področjih z omejitvami (težja dostopnost, omejen osni pritisk, masa...). Zahtevano je brezprašno nakladanje, prevoz in
praznjenje. Največja velikost posod je 360
l, omejitve zahtevajo vozila z največjo skupno maso 8000 kg in pogon 4 × 4. Skupno
tedensko število posod je 1100.
Ocenjena letna vrednost naročila je
20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje: Zagrad, Teharje,
Košnica, Podgorje, Zvodno, Vrhe, itd.; Štore: Laška vas, Pečovje, Kompole itd.; Vojnik: Nova cerkev, Novake, Zlateče, Socka,
Frankolovo; Dobrna, Klanc, Zavrh; Šentjur
pri Celju: Proseniško, Slivnica itd.; vse samo del področja. Natančnejši podatki o področjih, količini in frekvenci odvoza so v
razpisni dokumentaciji.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik o odlaganju smeti ter odpadkov na
območju Občine Celje (Ur. l. SRS, št.
22/79); odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Žalec (Ur. l. RS, št.
19/97); Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 9/96).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za celoto.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 5 let. Obseg naročila
se časovno lahko spremeni in je vezan na
obseg dela JN, j.p. v okviru lokalnih skupnosti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javne naprave, j.p., d.o.o., Teharska 49, 3000
Celje, Meta Širca, tel. 063/483-721.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 12. 3. 1999
od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali
položnico na žiro račun Javne naprave, j.p.,
d.o.o., št. 50700-601-105261.

Št.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 3. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, Meta Širca.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska
49, 3000 Celje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 10. 4. 1999.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 10. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po mesečnih računih.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do 26. 3. 1999 do
9. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba Janez Karo, tel. 063/483-721.
19., 20.
Javne naprave,
Javno podjetje, d.o.o., Celje
Št. 0048-308/83-98
Ob-1260
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.
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: izvajanje storitve celodnevne prehrane za ca. 50 do 80 oseb,
nastanjenih v dislokaciji Prehodnega doma
za tujce Veliki otok pri Postojni, ki zajema
dnevno tri obroke (zajtrk, kosilo, večerja),
pol litra čaja na osebo in kruh. Vsa hrana
mora biti pripravljena po količinskih normativih naročnika in jedilniku, ki ga pripravi
naročnik. Izvajalec razdeljuje hrano trikrat
dnevno v razdelilnici hrane na omenjeni lokaciji, sam zagotovi transport, delilce hrane, pribor, kozarce oziroma skodelice, pomivanje posode v svojem obratu in odvoz
vseh odpadkov.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: prehodni dom RS za
tujce, Veliko Otok pri Postojni.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
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– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98),
– zakon o obligacijskih razmerjih,
– zakon o prometnem davku (Ur. l. RS,
št. 4/93),
– zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad
živili (Ur. l. RS, št. 17/75 in 42/86),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št.63/97),
– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98 in 9/99),
– pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o
njihovem preprečevanju (Ur. l. SRS, št.
24/81 in 35/82),
– pravilnik o zdravstvenih pregledih delavcev v živilski stroki (Ur. l. SRS, št. 1/88),
– pravilnik o higienskem minimumu (Ur.
l. SRS, št. 17/85),
– pravilnik o zagotavljanju higienske neoporečnosti živil rastlinskega izvora in pripravljenih jedi ter kruha in peciva med prevozom (Ur. l. RS, št. 17/85),
– predpisi o delovni obleki in obutvi (Ur.
l. SRS, št. 35/82),
– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97) ter
– pozitivna zakonodaja, ki ureja področje javnih naročil.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne osebe morajo v ponudbi navesti imena, nazive
delovnih mest in vrsto strokovne izobrazbe
za osebje, ki je predvideno za izvajanje posameznih del v okviru storitve, in sicer za pripravo, delitev in transport hrane.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
celotno storitev, ki je predmet javnega razpisa in se ne morejo prijaviti za izvajanje le
enega dela storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe, variantne ponudbe naročnik ne bo upošteval.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za eno leto,
predvidoma za obdobje od 1. 5. 1999 do
30. 4. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Prehodni dom
RS za tujce, Celovška c. 166, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Silvana Mlekuš, tel.
061/159-40-65.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, do roka za oddajo ponudb, in sicer od 8. do 10.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-83-98.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 23. 3. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vložišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 3. 1999,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo med
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 8% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 130 dni od datuma
odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila že
opravljenih storitev je najmanj 30 dni od
dneva, ko naročnik prejme račun, ki se izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
storitev celodnevne prehrane, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljavnosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila:
cena, finančno stanje ponudnika in reference s področja javnega naročila.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik prejme za ceno je 30 točk, za finančno stanje ponudnika 4 točke in za reference s področja javnega naročila 4 točke.
18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1285
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
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sti, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, telefaks
061/1331-031.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje in implementacija poslovno-informacijskega sistema
MGD,
ocenjena
vrednost
10,000.000 SIT letno. Sredstva bremenijo
proračunsko postavko 3342 – materialni
stroški MGD, konto 4020.
4. Kraj izvedbe: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudniki morajo predložiti dokazila o
registraciji in referencah na razpisnem področju. Podjetje mora navesti strokovno ekipo, ki bo sodelovala pri izvajanju naročila.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za celotno storitev, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 4. 1999 do 31. 12.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Kotar, tel. 061/1783-204, soba št. 5, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in številko objave javnega razpisa), na račun 50100-630-10014,
sklic 18 21113-7141009, namen: razpisna
dokumentacija za projekt Vzdrževanje in implementacija poslovno-informacijskega sistema MGD. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu.
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: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, sprejemna pisarna, Kotnikova 5,
Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba Vzdrževanje in implementacija poslovno-informacijskega sistema MGD”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1999 ob
10. uri na naslovu Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, v veliki sejni sobi ministrstva.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravna oseba.
15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: so na
voljo v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 011-04-20/98
Ob-1290
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: redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Nova Gorica.
Ocenjena vrednost 18,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Nova Gorica.
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) 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: 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe
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: 16. 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
RV SSN na območju CP Nova Gorica.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
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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.
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 Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1291
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: redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Ljubljana.
Ocenjena vrednost 15,700.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Ljubljana.
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) 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: 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
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: 16. 3. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
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d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj- ponudba za
RV SSN na območju CP Ljubljana.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 1999
ob 10. 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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, 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.
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 Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1292
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: redno vzdrževanje svetlobno
signalnih naprav in cestne razsvetljave na
državnih cestah na območju CP Koper.
Ocenjena vrednost 17,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Koper.
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).
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6.
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: 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe
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: 16. 3. 1999 do
10.30.
(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
RV SSN na območju CP Koper.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 1999
ob 11. 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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, 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.
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 Zdenko Podre-
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ka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1293
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: redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Maribor.
Ocenjena vrednost 19,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Maribor.
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) 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: 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe.
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: 16. 3. 1999 do
12.30.
(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
RV SSN na območju CP Maribor.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 3. 1999
ob 13. 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 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ločila 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. RS, 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.
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 Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1294
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: redno vzdrževanje svetlobno
signalnih naprav in cestne razsvetljave na
državnih cestah na območju CP Ptuj.
Ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Ptuj.
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) 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: 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
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 razpi-

sno 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: 17. 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
RV SSN na območju CP Ptuj.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, 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.
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 Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1295
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: redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Murska Sobota.
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Ocenjena vrednost 17,400.000 SIT
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Murska Sobota.
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) 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: 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe.
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: 17. 3. 1999 do
9.30.
(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
RV SSN na območju CP Murska Sobota.”
-Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 1999
ob 10. 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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, 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.
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
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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 Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1296
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: redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Celje.
Ocenjena vrednost 16,300.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja 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) 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: 12 mesecev od datuma sklenitve.
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: 17. 3. 1999 do
10.30.
(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
RV SSN na območju CP Celje.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
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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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, 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.
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 po odpiranju ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1297
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: redno vzdrževanje svetlobno
signalnih naprav in cestne razsvetljave na
državnih cestah na območju CP Kranj.
Ocenjena vrednost 18,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Kranj.
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) 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: 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe
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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: 17. 3. 1999 do 12.30.
(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
RV SSN na območju CP Kranj.” -Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 3. 1999
ob 13. 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 3% od ocenjene vrednosti, 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. RS, 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.
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 ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-1298
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne razsvetljave na državnih cestah na območju CP Novo mesto.
Ocenjena vrednost 18,200.000 SIT
4. Kraj izvedbe: območje Cestnega podjetja Novo mesto.
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) 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: 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe.
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: 18. 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
RV SSN na območju CP Novo mesto.”-Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 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 600.000 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. RS, 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.

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 ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Zdenko Podreka, inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-83-93.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 110-1/99
Ob-1299
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: poročilo o vplivih na
okolje za AC priključek Celje - vzhod.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
5,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC priključek Celje –
vzhod.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b)
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 izdelave osnutka
poročila o vplivih na okolje je do razgrnitve
osnutka LN, predloga pa do izdelave LN.
Celoten rok izdelave je vezan na terminski
potek priprave LN, predvidoma 90 dni.
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. 178-84-39, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 19. 3. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 19. 3. 1999 do 8.30.
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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 Poročilo o vplivih na okolje za AC priključek Celje - vzhod« Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum , čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 19. 3. 1999 ob
9.00 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 165.000 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 Mojca Novak,
dipl. inž. – Družba za Državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-22-241,
faks 13-37-068.
19., 20.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Št. 464-06-65/99
Ob-1305
1. Naročnik, poštni naslov, telefon: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska
56-58,
1000
Ljubljana,
telefon
061/178-9139.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pritožb v postopkih denacionalizacije in komasacije.
Ocenjena vrednost del za leto 1999 je
16,840.000 SIT (12,840.000 SIT za reševanje denacionalizacijskih postopkov,
4,000.000 SIT za reševanje komasacijskih
postopkov), s tem, da znaša plačilo enega
osnutka odločbe 26.000 SIT.

Št.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirane za specifičen poklic: naročilo lahko izvedejo samo
diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom.
(b),(c)
6. (a), (b)
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: takoj
po podpisu pogodbe.
Dokončanje storitve: 31. 12. 1999.
9. (a), (b), (c)
10. (a) Datum do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev mora biti predložena v roku 20 dni po objavi razpisa.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: ponudba v zapečateni kuverti z
oznako »Ponudba – Ne odpiraj« in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter navedbo predmeta naročila, je treba poslati na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 56-58, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 3. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi v
VII. nadstropju Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 56-58, Ljubljana. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje
do 5. 4. 1999.
12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila:
– končana Pravna fakulteta in opravljen
pravosodni izpit,
– dosedanje izkušnje z delom na področju denacionalizacije in komasacije,
– reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: isto kot
pod 1. točko.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 51
Ob-1315
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nadzor – prostor za dekontaminacijo, 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(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: ponudi se lahko nadzor za
vsako stroko posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 4. 1999 do 1. 3.
2000.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nabava – domača nabava, Karmen Šebjan,
0608/242-463.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman, 10.000 SIT na ŽR
51600-601-10792, Nuklearna elektrarna
Krško.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 3. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško, soba 223.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
3% ponudbene cene, velja 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 3. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so v
razpisni dokumentaciji.
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
Št. 2
Ob-1207
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije – Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, p.p. 15, 1115 Ljubljana, tel. 333-662, telefaks 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.
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7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost je 57,691.801,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba z vključenim TPD:
60,852.853 SIT, najnižja ponudba 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 Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce
9-4/99
Ob-1196
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurske lekarne, Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): najugodnejši ponudnik je izbran na
podlagi vrednotenja prispelih ponudb po merilih iz razpisne dokumentacije, in sicer: ponudbena cena 40%, rok dobave 20%, reference 20%, pogoji plačila 16%, garancija 4%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– dobava in montaža opreme za lekarno: Lesnina inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova 53,
– instalacije šibkega toka: Blisk montaža, d.o.o., Murska Sobota, Plese 8.
6. (a) Kraj dobave: Lekarna “Šavel center” v Murski Soboti.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme
za lekarno in instalacija šibkega toka.
7. Pogodbena vrednost:
– dobava
in
montaža
opreme:
12,112.120 SIT brez prometnega davka,
– instalacije šibkega toka: 1,810.580
SIT brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– dobavo in montažo opreme: 4,
– instalacije šibkega toka: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) za dobavo in montažo opreme:
– vrednost
najvišje
ponudbe:
13,580.000 SIT brez prometnega davka,
– vrednost
najnižje
ponudbe:
12,112.120 SIT brez prometnega davka;
b) za instalacije šibkega toka:
– vrednost najvišje ponudbe: 1,958.172
SIT brez prometnega davka,
– vrednost najnižje ponudbe: 1,810.580
SIT brez prometnega davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.
Pomurske lekarne Murska Sobota
Št. 04-35-8045/8-98
Ob-1206
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, tel. 061/14-14-510,
061/14-01-055.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 24. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– cena,
– garancijska doba.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za izdelavo tkanine za letne in zimske
srajce ter tkanine za bunde ponudnik MTT
Tkanine, d.o.o., Kraljeviča Marka 19, Maribor,
– za izdelavo tkanine za letno carinsko
uniformo ponudnik Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o., Breg 8, Majšperk,
– za izdelavo tkanine za zimsko carinsko
uniformo ponudnik Merinka Tkanina, d.o.o.,
Žitna ulica 12, Maribor,
– za izdelavo 400 kom. bund ter za izdelavo tkanih emblemov in napisov Carina ponudnik UNI & FORMA, d.o.o., Motnica 7,
Trzin,
– za izdelavo 1.600 kom bund, 1.000
kom. letnih jopičev, 3.000 kom letnih hlač
ter za izdelavo suknjičev, zimskih hlač, letnih in zimskih kril,šapk ter letnih in zimskih
klobučkov ponudnik Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška c. 118, Ljubljana,
– za izdelavo 1.000 kom letnih jopičev
in 1.000 kom letnih hlač ponudnik Moda
Lotus, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Meljska c. 56, Maribor,
– za izdelavo letnih srajc ponudnik PIK
Tekstil, d.o.o., Kraljeviča Marka 5, Maribor,
– za izdelavo zimskih srajc ponudnik Labod konfekcija Novo mesto, d.d., Seidlova
35, Novo mesto,
– za izdelavo kravat ponudnik Modna
kravata Gjergek, Gjergek Sandra s.p., Ul.
Ivana Regenta 29, Murska Sobota,
– za izdelavo moških letnih čevljev ponudnik Bakra, d.o.o., Jezerska 41, Kranj,
– za izdelavo moških zimskih čevljev ponudnik Tovarna čevljev BOR Dolenjske Toplice, d.d., Močile 1, Dolenjske Toplice,
– za izdelavo vezenih emblemov in napisov Carina, ponudnik PART, d.o.o., Na herši 16, Ljubljana in
– za izdelavo malih gumbov FI 16 in velikih gumbov FI 22 za carinsko uniformo ter
kovinskih sponk za šapke ponudnik Heledi
S, d.o.o., Kersnikova 17, Celje.
6. (a) Kraj dobave: carinarnica Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana
in CURS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 7.000 tekočih metrov tkanine za letne srajce,
– 7.000 tekočih metrov tkanine za zimske srajce,
– 12.000 tekočih metrov tkanine za letno carinsko uniformo,
– 9.000 tekočih metrov tkanine za zimsko carinsko uniformo,
– 8.400 tekočih metrov tkanine za bunde,
– 2.000 bund,
– 2.000 letnih jopičev,
– 800 zimskih suknjičev,
– 8.000 letnih in zimskih hlač,
– 800 letnih in zimskih kril,

– 3.700 letnih srajc,
– 3.500 zimskih srajc,
– 1.600 šapk,
– 1.000 letnih in zimskih klobučkov,
– 12.000 kravat,
– 1.500 moških letnih čevljev,
– 1.420 moških zimskih čevljev,
– 5.000 vezenih emblemov in napisov Carina,
– 3.700 tkanin emblemov in napisov
Carina,
– 23.000 malih gumbov FI 16 za carinsko uniformo,
– 11.000 velikih gumbov FI 22 za carinsko uniformo in
– 1.600 kovinskih sponk za šapke.
7. Pogodbena vrednost:
– za izdelavo tkanine za letne srajce je
5,218.500 SIT,
– za izdelavo tkanine za zimske srajce je
4,086.600 SIT,
– za izdelavo tkanine za letno carinsko
uniformo je 18,144.000 SIT,
– za izdelavo tkanine za zimsko carinsko
uniformo je 17,955.000 SIT,
– za izdelavo tkanine za bunde je
6,615.000 SIT,
– za izdelavo bund je 38,919.360 SIT in
8,473.120 SIT,
– za izdelavo letnih jopičev je
13,099.500 SIT in 9,724.670 SIT,
– za izdelavo zimskih suknjičev je
10,479.600 SIT,
– za izdelavo letnih in zimskih hlač je
26,681.410 SIT in 3,621.000 SIT,
– za izdelavo letnih in zimskih kril je
3,049.308 SIT,
– za izdelavo letnih srajc je 6,796.900
SIT,
– za izdelavo zimskih srajc je 5,926.725
SIT,
– za izdelavo šapk je 5,112.000 SIT,
– za izdelavo letnih in zimskih klobučkov
je 3,887.250 SIT,
– za izdelavo kravat 7,749.000 SIT,
– za izdelavo moških letnih čevljev je
8,394.750 SIT,
– za izdelavo moških zimskih čevljev
9,393.300 SIT,
– za izdelavo vezenih emblemov in napisov CARINA je 1,601.250 SIT,
– za izdelavo tkanih emblemov in napisov CARINA je 1,149.960 SIT,
– za izdelavo malih gumbov FI 16 za carinsko uniformo je 1,400.700 SIT,
– za izdelavo velikih gumbov FI 22 za
carinsko uniformo 785.400 SIT in
– za izdelavo kovinskih sponk za šapke
793.800 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 31,363.500
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za izdelavo tkanine za letne srajce
5,659.500 SIT in 5,218.500 SIT, za izdelavo tkanine za zimske srajce 4,777.500
SIT in 4,086.600 SIT, za izdelavo tkanine
za letno carinsko uniformo 21,420.000 SIT
in 17,161.200 SIT, za izdelavo tkanine za
zimsko carinsko uniformo 17,955.000 SIT
in 15,970.000 SIT, za izdelavo tkanine za
bunde 7,761.600 SIT in 6,615.000 SIT, za
izdelavo bund 48,649.200 SIT in
42,365.600 SIT, za izdelavo letnih jopičev
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29,457.900 SIT in 19,064.000 SIT, za izdelavo zimskih suknjičev 11,870.064 SIT
in 9,151.680 SIT, za izdelavo letnih in zimskih hlač 33,253.600 SIT in 28,968.000
SIT, za izdelavo letnih in zimskih kril
3,307.464 SIT in 2,709.360 SIT, za izdelavo letnih srajc 7,683.975 SIT in
6,796.900 SIT, za izdelavo zimskih srajc
5,926.725 SIT in 5,330.500 SIT, za izdelavo šapk 6,713.760 SIT in 5,112.000 SIT,
za izdelavo letnih in zimskih klobučkov
3,887.250 SIT in 3,089.000 SIT, za izdelavo kravat 10,332.000 SIT in 7,749.000
SIT, za izdelavo moških letnih čevljev
10,867.500 SIT in 8,394.750 SIT, za izdelavo moških zimskih čevljev 15,655.500 SIT
in 9,393.300 SIT, za izdelavo vezenih emblemov in napisov CARINA 1,936.950 SIT in
1,601.250 SIT, za izdelavo tkanih emblemov in napisov CARINA 1,149.960 SIT, za
izdelavo malih gumbov FI 16 za carinsko
uniformo 1,400.700 SIT, za izdelavo velikih
gumbov FI 22 za carinsko uniformo
785.400 SIT in za izdelavo kovinskih sponk
za šapke 793.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998, Uradni list
RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.
Carinska uprava Republike Slovenije
Ob-1223
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
Naročnik ni izbral ponudnika, ker so bile
ponudbe nepopolne.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ni bil opravljen izbor.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29.500 SIT/kos, 25.425 SIT/kos.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999; Ob-138.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 091-3-70/98
Ob-1267
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za
mikrobiologijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana,
Inštitut za patologijo, Korytkova 2, Ljubljana,
Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji, določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo kemikalij in laboratorijskega materiala se priz-

Št.

nava navedenim ponudnikom za tisto blago,
ki so ga ponudili:
– Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45, 1241
Kamnik; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1,
A 1/2, A 2/1, A 2/2, A 3/1, A 3/2, A
4/a/1, A 4/a/2, A 4/2; za Inštitut za patologijo: II.B1; za Inštitut za sodno medicino:
III.B.1.,
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A
1/2, A 2/1, A 2/2, A 3/1, A 3/2, A 4/a/1,
A 4/a/2, A 4/b/1, A 4/c, A 4/2; za Inštitut
za patologijo: II.A1., II.A2., II.A3., II.A5.,
II.B1., II.B3.; za Inštitut za sodno medicino:
III.A.1., III.A.2., III.A.3., III.A.5., III.B.1.,
– Iris mednarodna trgovina, d.o.o., Rimska 8, 1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A 1/2, A 2/1, A 2/2, A
3/1, A 3/2, A 4/a/1, A 4/a/2, A 4/b/1, A
4/c, za Inštitut za patologijo: II.A1., II.A2.,
II.A3, II.A4., II.A5., II.A7., II.B1., za Inštitut
za sodno medicino: III.A.1., III.A.2., III.A.3.,
III.A.5., III.B.1., III.B.3.,
– Medias International, d.o.o., Resljeva
30, 1124 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A 1/2, A 2/1, A 3/1, A 3/2,
A 4/a/1, A 4/b/1, A 4/c; za Inštitut za
sodno medicino: III.B.1.,
– Adriamed, d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/1, A 2/1, A 4/a/1; za Inštitut za patologijo: II. A7; za Inštitut za sodno medicino:
III.A.1., III.A.3.,
– Remas, d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A
1/2, A 2/1, A 2/2, A 3/1, A 3/2, A 4/a/1, A
4/a/2, A 4/c; za Inštitut za patologijo: II.A4.,
– Labormed, d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A 1/2, A 2/1, A 2/2, A 3/1, A
3/2, A 4/a/1, A 4/a/2, za Inštitut za patologijo: II.A6.,
– Kemomed, d.o.o., Planina 3, 4000
Kranj; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1,
A 1/2, A 2/1, A 2/2, A 3/1, A 3/2, A
4/a/2; za Inštitut za patologijo: II.A6, II.A7;
za Inštitut za sodno medicino: III.A.3., III.A.5,
III.B.1.,
– A–Ž Consulting, d.o.o., Miklošičeva
38, Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/1, A 1/2, A 2/1, A 2/2, A 3/1, A 3/2,
A 4/a/1, A 4/a/2, A 4/b/1, A 4/c; za
Inštitut za patologijo: II. A1., II. A2., II. A3.,
II. A4., II. A5., II. A6., II.A7., II.B1.; za Inštitut za sodno medicino: III.A.1., III.A.2.,
III.A.3., III.A.5., III.B.1.,
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A 1/2, A 2/1, A 2/2, A
3/1, A 4/a/1, A 4/a/2; za Inštitut za sodno
medicino: III.A.5.,
– Medis, d.o.o., Vojkova 4, Ljubljana; za
Inštitut za mikrobiologijo: A 2/1, A 4/a/2;
za Inštitut za patologijo: II.A1, II. A2, II.A3,
II.A4, II.A5; za Inštitut za sodno medicino:
III. A.1., III.A.2., III.A.3., III.A.5.,
– Hoba, d.o.o., Bratov Učakar 90, 1000
Ljubljana; za Inštitut za patologijo: II.A2., za
Inštitut za sodno medicino: III.A.2.,
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A2/1, A 3/1, A 4/a/1.,
– Labena, d.o.o., Šmartinska 130, 1528
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A
2/2, A 3/2, A 4/a/2,
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– Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova 12,
2000 Maribor, za Inštitut za mikrobiologijo:
A 2/1, A 3/1, A 3/2, A 4/a/1; za Inštitut za
patologijo: II.A4.,
– Maritim, d.o.o., Na rojah 25, 1210
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/1, A 1/2, A4/a/1, za Inštitut za patologijo: II. A4., II.B1., za Inštitut za sodno medicino: III.A.1., III.B.1.,
– Medicon SULT, d.o.o., Savska c. 2,
1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A 1/2, A 2/2, A4/a/2, A 4/b/1, A 4/c,
A 4/2; za Inštitut za patologijo: II.A1., II.A2,
II.B1., II.B3., za Inštitut za sodno medicino:
II.A.1., III.A.2., III.A.3., III.A.5., III.B.1.,
– Omega, d.o.o., Rožna dolina V/15,
1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A 2/1, A4/a/1, A 4/a/2, za
Inštitut za patologijo: II.A7, za Inštitut za sodno medicino: III.A.3., III.B.3.,
– Naris, d.o.o., Vojkova 23, Portorož;
za Inštitut za mikrobiologijo: A 2/1, A 4/b/1,
A 4/c; za Inštitut za patologijo: II.A1, II.A2;
za Inštitut za sodno medicino: III.A.1.,
III.A.2., III.A.3., III.A.5.,
– Beiersdorf, d.o.o.,Kardeljeva ploščad
11/a, Ljubljana; za inštitut za mikrobiologijo: A 4/b/1; za Inštitut za sodno medicino:
III.A.5.
6. (a) Kraj dobave: Inštitut za mikrobiologijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut
za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kemikalije in laboratorijski material po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: kemikalije:
242,300.000 SIT, in sicer:
Inštitut za mikrobiologijo: 206,100.000
SIT,
Inštitut za patologijo: 25,400.000 SIT,
Inštitut za sodno medicino: 10,800.000
SIT
laboratorijski material: 168,300.000
SIT, in sicer:
Inštitut za mikrobiologijo: 128,500.000
SIT,
Inštitut za patologijo: 27,900.000 SIT,
Inštitut za sodno medicino: 11,900.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik
bo izmed ponudnikov, ki jim je priznal sposobnost, vsake tri mesece izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno ob upoštevanju
ostalih meril iz razpisne dokumentacije.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998;
Ob-8434.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 403-2/99-0022-37
Ob-1268
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 16. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
ponudil najnižjo ceno, ki je osnova za merilo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krojaško podjetje Trebnje,
d.o.o., Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje.
6. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: uniforme za pooblaščene uradne osebe; količina je okvirna in je
odvisna od števila novosprejetih delavcev.
7. Pogodbena vrednost: 8,949.379,35
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,642.875,55 SIT, 8,949.379,30 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik je ponudil najnižjo ceno in na podlagi postavljenih meril niso prišla v poštev druga merila iz razpisne dokumentacije.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil izveden.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999; Ob-389.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 59/99
Ob-1269
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): strokovna komisija je uporabila
vsa merila iz razpisa in razpisne dokumentacije, razvidne iz objave naročila (21. člen
ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, dosedanje
izkušnje, reference na področju predmeta
javnega razpisa, lastno proizvodnjo, posebne ugodnosti, ki so jih ponudili ponudniki,
plačilni rok, celovitost opisa, skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Dekani 3,
6271 Dekani,
– Mlekarna Planika Kobarid, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301
Petrovče,
– Agroind Vipava 1894 Vipava, Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
meso in mesni izdelki.
– Košaki Maribor, Oreško nabrežje 1,
2000 Maribor,
– Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje,
ribe in konzervirane ribe:
– Impuls Domžale, Motnica 11/1,
1236 Trzin,
jajca: /
olja in izdelki: /
sveža zelenjava in suhe stročnice: /
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zamrznjena in konzervirana zelenjava: /
sadje:
– Agraria Koper, Ul. 15. maja 17,
6000 Koper,
konzervirano sadje: /
sadni sokovi:
– Fructal Ajdovščina, Tovarniška 7,
5270 Ajdovščina,
– Nektar Ljubljana, Brnčičeva 3,
1231 Ljubljana-Črnuče,
žita, mlevski izdelki in testenine: /
zamrznjeni izdelki iz testa:
kruh in pekovsko pecivo:
– Mlinotest – Pekarna Koper, Pobeška 15, 6000 Koper,
– Kruh Koper, Ul. 15. maja št. 12,
6000 Koper,
– Žito Ljubljana, Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
– Ter.pan Sečovlje, Dragonja 72,
6333 Sečovlje,
– Zmajčkov butik Ljubljana, Koprska
100, 1000 Ljubljana,
slaščičarski izdelki in keksi:
– Zmajčkov butik Ljubljana, Koprska
100, 1000 Ljubljana,
– Kruh Koper, Ul. 15. maja št. 12,
6000 Koper,
– Mlinotest – Pekarna Koper, Pobeška 15, 6000 Koper,
– Ter.pan Sečovlje, Dragonja 72,
6333 Sečovlje,
– Žito Ljubljana, Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
ostalo prehrambeno blago: /.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pinka
Tomažiča Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olja in izdelki,
– sadje,
– sadni sokovi,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s ponudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,670.851,30 SIT, 248.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.
Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper
Ob-1170
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v gaj 2, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpopolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;
2. meso in mesni izdelki:
– Košaki TMI Maribor, d.d., Oreško
nabrežje 1, 2000 Maribor,
– Kras Sežana, Šepulje 31, 6210 Sežana;
3. ribe in konzervirane ribe:
– Emona Obala Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper;
4. jajca:
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper,
– Emona Obala Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper;
5. olja in izdelki:
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper,
– Emona Obala Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Agraria, Ulica 15. maja 17, 6000
Koper,
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
8. sadje:
– Agraria, Ulica 15. maja 17, 6000
Koper,
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper;
9. konzervirano sadje:
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper,
– Emona Obala Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper;
10. sadni sokovi:
– Fructal, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper,
– Emona Obala Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper;
12. zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica;
13. kruh in pekovsko pecivo:
– Kruh Koper, Ulica 15. maja 12,
6000 Koper,
– Ter – Pan, Dragonja 72, 6333 Sečovlje;
14. slaščičarski izdelki in keksi:
– Kruh Koper, Ulica 15. maja 12,
6000 Koper,
– Ter – Pan, Dragonja 72, 6333 Sečovlje;
15. ostalo prehrambeno blago:
– Jestvina, Belveder 8, 6000 Koper,
– Emona Obala Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Ukmarja, Pot v gaj 2, 6000 Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998.
Osnovna šola Antona Ukmarja
Koper
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Ob-1171
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, celovitost ponudbe, plačilni pogoji, reference, morebitne dodatne
ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) I. skupina: ABC-TGM, d.d., Globušak
6, 1420 Trbovlje,
b) II. skupina: Prekoršek, d.o.o., Trg svobode 14, 1420 Trbovlje,
c) III., V., VI. skupina: Mercator poslovni
sistemi, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
č) IV. skupina: Dolenjske pekarne, d.d.,
Ločna 2, Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
I. skupina: sveže meso,
II. skupina: mesni izdelki,
III. skupina: mleko in mlečni izdelki,
IV. skupina: kruh in pecivo,
V. skupina: sveže sadje in zelenjava
ter zamrznjeni artikli,
VI. skupina: ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: 8,645.901 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: 1,687.884 SIT, 1,403.976
SIT,
II. skupina: 3,301.178 SIT, 2,477.761
SIT,
III. skupina: 895.545 SIT, 798.450 SIT,
IV. skupina: 1,434.615 SIT, 1,319.700
SIT,
V. skupina: 445.285 SIT, 279.758 SIT,
VI. skupina: 2,302.144 SIT, 2,251.341
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 27. 11. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 43/99
Ob-1172
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Kekec
Grosuplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 30. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena izdelkov, kvaliteta izdelkov,
reference, lastna proizvodnja, posebne
ugodnosti, plačilni rok, celovitost opisa,
skladnost vsebine, blago slovenskega porekla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,
Ljubljana;

Št.

b) sveže meso:
– Emona Mesna industrija Zalog, d.d.,
Agrokombinatska 63, Ljubljana-Zalog;
c) meso perutnine in kuncev:
– Pivka, d.d., Neverke 30, Košana;
d) mesni izdelki:
– Mesarija Javornik – Javornik Andrej,
s.p., Adamičeva 20, Grosuplje;
e) ribe in konzervirane ribe:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka-Mengeš;
f) sveža zelenjava, suho sadje in suhe
stročnice:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo
mesto;
g) sveže sadje:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo
mesto;
h) zamrznjena zelenjava:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka-Mengeš;
i) krompir:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo
mesto;
j) kokošja jajca:
– Pivka, d.d., Neverke 30, Košana;
k) kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Grosuplje, Gasilska c. 2, Grosuplje;
l) slaščičarski izdelki in izdelki iz testa:
– Žito Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana;
m) sadni sokovi in sirupi:
– Mercator Poslovni sistem, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana;
n) žitarice, mlevski izdelki:
– Mercator Poslovni sistem, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana;
o) testenine:
– Žito Pekarstvo in testeninarstvo,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana;
p) čaji:
– Emona Blagovni center, d.d., Šmartinska 130, Ljubljana;
r) drugo prehrambeno blago:
– Mercator Poslovni sistem, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje in Vrtec
Pika, Ljubljanska c. 51, Šmarje-Sap.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
za čas od 1. 3. 1999 do 1. 3. 2000.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki – 6,000.000
SIT,
– sveže meso – 4,200.000 SIT,
– meso perutnine in kuncev –
2,900.000 SIT,
– mesni izdelki – 500.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe – 700.000
SIT,
– sveža zelenjava, suho sadje in suhe
stročnice – 2,400.000 SIT,
– sveže sadje – 4,000.000 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 100.000 SIT,
– krompir – 700.000 SIT,
– kokošja jajca – 600.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 3,400.000
SIT,
– slaščičarski izdelki in zamrznjeni izdelki iz testa – 600.000 SIT,
– sadni sokovi in sirupi – 900.000 SIT,
– žitarice, mlevski izdelki – 900.000 SIT,
– testenine – 500.000 SIT,

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1087
– čaji – 500.000 SIT,
– drugo
prehrambeno
blago
–
5,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 4,849.908,70 SIT, 4,589.610,50
SIT,
b) 3,943.960 SIT, 3,650.640 SIT,
c) 2,242.989 SIT, 2,231.490 SIT,
d) 720.206,50 SIT, 532.077,50 SIT,
e) 665.958 SIT, 524.475 SIT,
f) 2,513.700 SIT, 2,104.270 SIT,
g) 3,655.290 SIT, 2,977.754,40 SIT,
h) 103.922,65 SIT, 76.912,50 SIT,
i) 560.000 SIT, 420.000 SIT,
j) 563.490 SIT, 396.900 SIT,
k) 2,323.215 SIT, 2,171.410 SIT,
l) 436.781 SIT, 387.030 SIT,
m) 963.631 SIT, 891.620 SIT,
n) 379.663 SIT, 362.222,30 SIT,
o) 496.156,50 SIT, 396.970,50 SIT,
p) 692.000 SIT, 585.807 SIT,
r) 3,707.129,13 SIT, 3,586.079 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9121.
VVZ Kekec Grosuplje

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

Razveljavitev
Ob-1263
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., VO-KA
Celje, tel. 063/42-50-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999, datum razveljavitve: 16. 2. 1999.
4. Razlog za zaključek postopka: v zakonitem roku je na naslov investitorja prispela pritožba enega izmed ponudnikov, ki
na podlagi 63. člena ZJN ter sklepa o izboru izvajalca zahteva revizijo postopka z
obrazložitvijo, da točkovanje ni bilo opravljeno po merilih in kriterijih v razpisni dokumentaciji. V skladu s 66. členom ZJN se
investitor odloča, da postopek JN za izbiro
izvajalca brez omejitve razveljavlja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alea Group, d.o.o., Glavni
trg 12, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: AB kolektor, ∅ 1400 mm,
dolžina 720 m, kanalizacija GZ 2, GZ 0.
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7. Pogodbena vrednost: 16,493.571 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
za dobavo in montažo dušilke bo Okolje
Consulting, d.o.o., Lava 7, Celje, njihov delež je 8%.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,333.615 SIT, 79,477.482 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija Celje
Ob-1264
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., VO-KA
Celje, tel. 063/42-50-30.
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: merila in kriteriji so imeli naslednje
vplivne deleže:
– cena 60%,
– rok izvedbe 10%,
– usposobljenost ponudnika 10%,
– referenčni objekti 20%.
Način obračunavanja znotraj vplivnih deležev je bil objavljen v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alea Group, d.o.o., Glavni
trg 12, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AB kolektor, ∅ 1400
mm, dolžina 720 m, kanalizacija GZ 2, GZ
0.
7. Pogodbena vrednost: 16,493.571 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
za dobavo in montažo dušilke bo Okolje
Consulting, d.o.o., Lava 7, Celje, njihov delež je 8%.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,333.615 SIT, 79,477.482 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 20. 11. 1998.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija Celje
Ob-1222
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 18. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena, reference na trgu,
zmogljivost-opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Makro 5, d.o.o., Vojkovo
nabrežje 30, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija pošte Koper-Kolodvorska.
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7. Pogodbena vrednost: 22,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,154.128 SIT, 22,800.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999; Ob-414.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,701.468 SIT, 24,762.448 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen. Ur. l. RS, št. 24/97.
13.
Mestna občina Ljubljana

Št.010270
Ob-1270
1. Naročnik, poštni naslov: javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: na podlagi
meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja primarnega
vodovoda DN 600 po novi cesti med
Riharjevo in Opekarsko ulico (I. faza) in
sekundarnega vodovoda DN 150.
7. Pogodbena
vrednost:
14,816.719,66 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,749.581,56 SIT in 14,816.719,66
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izgradnja primarnega vodovoda DN 600 in sekundarnega vodovoda DN 150 je bil sestavni
del javnega razpisa, omenjenega v 13 točki.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: objava v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998,
pod naslovom: ureditev križišča Opekarske
ceste s Hladnikovo cesto; razpisala ga je
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava.
14.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o. Ljubljana

Št. 422/99
Ob-1286
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji: najugodnejši finančni pogoji, reference, ponudbena cena, popolnost
ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno Komunalnim gradnjam Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a) pripravljalna, zemeljska, gradbena
in zaključna dela,
b) dela se bodo izvajala v KS Trebnje
37,4% in ostalo v KS Štefan pri Trebnjem.
7. Pogodbena
vrednost:
67,180.611,90 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik bo izvršil celotno naročilo.
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
78,276.528,90 SIT, 67,180.611,90 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev se z izbranim ponudnikom sklene pogodba v višini
40,287.304 SIT.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 4. 12. 1998,
Ob-8575.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 90/98
Ob-1173
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 43. člen ZJN.
3. Datum izbire: 7. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., IOC Trzin,
Špruhe 1, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe Levstikov trg 4a v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 28,848.495
SIT.

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. 462-02/1-99/0431-001
Ob-1174
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-10-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika,
– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na – za naročnika – končno ceno
storitve (s potnimi stroški delavcev naročnika, dnevnicami delavcev naročnika).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za lokacijo Koper ponudnik Zdravstveni dom Koper in
– za lokacijo Sežana in Nova Gorica ponudnik Specialistična ordinacija medicine
dela, prometa in športa dr. Darja Starc
Prelc, Sežana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov.
7. Pogodbena vrednost: za lokacijo Koper 2,361.686,25 SIT, za lokacijo Sežana
in Nova Gorica 3,565.332 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za lokacijo Koper 2,361.686,25 SIT
in 2,111.075 SIT,
– za lokacijo Sežana 2,072.418,75 SIT
in 1,888.069 SIT,
– za lokacijo Ilirska Bistrica 545.736 SIT
in 400.515 SIT,
– za lokacijo Nova Gorica 1,689.652,50
SIT in 1,530.520 SIT,
– za lokacijo Tolmin 608.553 SIT in
546.451 SIT,
– za lokacijo Metlika 421.055 SIT,
– za lokacijo Ljubljana 1,589.985 SIT,
– za lokacijo Jesenice 1,896.043 SIT in
1,843.961 SIT,
– za lokacijo Brežice 1,032.746 SIT in
904.808,20 SIT,
– za lokacijo Celje 1,063.657 SIT in
914.440 SIT,
– za lokacijo Dravograd 1,455.995 SIT
in 1,283.823 SIT,
– za lokacijo Maribor 3,093.862,80 SIT
in 2,906.703 SIT,
– za lokacijo Murska Sobota 3,380.208
SIT in 2,977.863 SIT in
– za izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj
977.358 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 2 z
dne 15. 1. 1999.
Carinska uprava Republike Slovenije
Ob-1175
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispela samo
ena ponudba.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št.

Št. 01-5/152-98
Ob-1176
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dodelitev naročila.
3. Datum izbire: 22. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): določeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Autronic, d.o.o., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servisiranje računalniške opreme z rezervnimi deli in periodičnim čiščenjem računalniške strojne opreme.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,999.000 SIT, 2,244.000 SIT.
11., 12.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 845
Ob-1195
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
1001 Ljubljana p. p. 4251, telefon- faks
061/334-033.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
21. 12. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razpis se ponovi, ker je naročnik prejel samo eno popolno ponudbo.
5., 6.
7. Predvidena vrednost naročila ca.
12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,097.392 SIT, 6,251.970 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 84 z dne 11. 12. 1998, 854, Ob-8711.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 0048-308/83-98
Ob-1224
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispela 1 veljavna (pravočasna in pravilno opremljena)
ponudba. Glede na to, da na javni razpis
nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, javni razpis v skladu s 1. točko
34. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ni uspel ter se v skladu z 2.
točko tega člena ponovi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje storitve celodnevne prehrane oseb,
nastanjenih v dislokaciji Prehodnega doma RS za tujce Veliki Otok pri Postojni.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999;
Ob-252.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1208
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugotovljena usposobljenost in
sposobnost ponudnika, ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sirio, podjetje za navtiko,
ribištvo in turizem, d.o.o., Pristaniška 45,
6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem prometu.
7. Pogodbena vrednost: 13,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,400.000 SIT, 13,800.000 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Št. 1
Ob-1209
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republike Slovenije – Urad za priseljevanje in begunce, Riharjeva 38, p. p. 15, 1115 Ljubljana, tel. 061/333-662, faks 061/333-647.
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. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost je 18,106.000 SIT.
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 Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce
Št. 352 01/99
Ob-1210
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 2. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference pri podobnih delih,
– kadrovska usposobljenost,
– tehnična usposobljenost,
– ponudbena cena,
– poznavanje občinskih cest.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Za vzdrževanje občinskih cest so bili izbrani naslednji izvajalci:
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo, d.o.o., Maribor,
– Nigrad, d.d., Maribor,
– Prevozništvo, trgovina in mehanizacija
Marjan Gamser, s.p. – Zg. Kungota,
– Cestno podjetje Maribor – družba za
gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
– Prevozništvo in posredništvo Štefan
Sedak, s.p., Zg. Kungota in
– Splošna gradbena dejavnost Andrej
Polc, s.p., Zg. Kungota.
Za kolektivno komunalno porabo so bili
izbrani naslednji izvajalci:
– Urejanje in vzdrževanje površin – Zvonko Škruba, s.p., Zg. Kungota,
– Nigrad, d.d., Maribor in
– Elektro-god – Miroslav Černko, s.p.,
Svečina.
Za ostale storitve so bili izbrani naslednji
izvajalci:
– Gradnja – vzdrževanje vodovodnih in
toplovodnih sistemov z gradbenimi in zemeljskimi deli Franc Poža, s.p., Zg. Kungota,
– Geomed – Splošna gradbena dela in
geodetske storitve – Janez Balon, s.p., Pernica,
– Podjetje za gradbeništvo in storitve
Geos, d.o.o., Zg. Kungota,
– Urejanje in vzdrževanje površin – Zvonko Škruba, s.p., Zg. Kungota in
– Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) vzdrževanje občinskih cest (redno
vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest,
intervencija na občinskih cestah, makadamske kategorizirane ceste, objekti na cestah),
b) kolektivna komunalna poraba (javna snaga, urejanje, vzdrževanje in čiščenje
javnih površin, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, zimsko vzdrževanje javnih površin, vzdrževanje objektov odvajanja padavinskih voda in kanalizacije, javna razsvetljava),
c) ostale storitve (vzdrževanje lokalnih
vodovodnih sistemov, priključevanje na javno vodovodno omrežje, ostalo).
7. Pogodbena vrednost: pogodbe še niso sklenjene.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: 109.
10., 11., 12.
Občina Kungota
Št. 28
Ob-1212
1. Naročnik, poštni naslov: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 2. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
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– najnižja cena 60 točk,
– kadri 18 točk,
– reference 18 točk.
Zbir dodeljenih točk v postopku ocenjevanja ponudb je bil podlaga za izbiro najugodnejšega ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinar Kočevje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje sistema klimatizacije in ogrevanja v
depojskih prostorih na Devinski 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,996.238
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,533.475 SIT, 10,996.238 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998.
Mestni muzej Ljubljana

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. 01-5/151-98
Ob-1177
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: javni
razpis za ugotavljanje sposobnosti dobave blaga.
3. Datum izbire: 27. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Altech, d.o.o., Ljubljana, Biro oprema, d.o.o., Ljubljana, Autronic,
d.o.o., Ljubljana in Oria Computers, d.o.o.,
Zagorje ob Savi.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema, potrošni material in programska oprema
Microsoft.
7. Pogodbena vrednost: računalniška
oprema 15,000.000 SIT, računalniški potrošni material 5,000.000 SIT, licenčna programska oprema Microsoft 5,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: računalniška oprema: 1,820.269,72
SIT, 1,410.286,19 SIT, potrošni material: 85.761 SIT, 74.477,60 SIT, licenčna programska oprema: 482.391 SIT,
287.493,78 SIT.
11.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

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

Št. 8176/1998/2384
Ob-1230
1. Naročnik,
poštni
naslov:
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: ponudnik je
edini usposobljeni izvajalec OPWR tehnike.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ustrezna tehnična sposobnost in
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnični, komercialni in finančni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: PAP Telematika, d.d.,
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.
6. a) Vrsta
in
obseg
dodeljenih
gradbenih del ter kraj izvedbe: DV 2 x 110
kV Moste - Jesenice, RTP Jesenice, jeklarna Jesenice, železarna Jesenice,
centralne postavljalnice Slovenskih železnic.
7. Pogodbena vrednost: 19,402.334
SIT.
8. Število prejetih ponudb: 1.
9., 10., 11.
Elektro–Slovenija, d.o.o.

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

Št. 7/0
Ob-1276
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 11. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
ustrezno tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in se nahaja na listi odobrenih
dobaviteljev NEK-a (Approved Supplier List).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Končar “KET”, d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10001 Zagreb, Hrvaška.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: remont na generatorju, revizija DG 1 in 2,
revizija VN motorjev, mernih transforma-
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torjev, kalibracija in kontrola termo slike, revizija stikal.
7. Pogodbena vrednost: 38,581.974
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 47/0
Ob-1277
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: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo ima edini
ustrezno strokovno usposobljene delavce
za strokovno zahteven program, ki se že
vrsto let uporablja v NE Krško.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Produktivnost Management
Consulting, d.o.o., Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: tekoče vzdrževanje obstoječih aplikacij;
reinženiring obstoječe aplikacije: načrtovanje, angažiranje planskih pravic;
reinženiring zunanjetrgovinskih zaključkov v finančnem poslovanju; reinženiring likvidacijskega lista; spremljanje in
izvajanje plačilnega prometa s pomočjo
elektronske pošte; reinženiring evidence drobnega inventarja in HTZ opreme.
7. Pogodbena vrednost: 23,989.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 12/0
Ob-1278
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: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo ima izvajalec edini ustrezno usposobljene delavce zaradi specifičnosti del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Djuro Djakovič Euromontaža, Kolodvodrska 7a, 8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: postavitev in odstranitev pokrovov v vodnih komorah uparjalnikov v času remonta.
7. Pogodbena vrednost: 8,689.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 8/0
Ob-1279
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.
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3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo ima izvajalec edini ustrezno usposobljene delavce zaradi specifičnosti del radiološkega nadzora.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri delu,
d.d., Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: storitev radiološkega nadzora v času remonta.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-1287
1. Naročnik, poštni naslov: JP Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za popravilo poškodovanega motorja Cummins model NTA 855C na rinežu
Michigan, se odda podjetju Mamut, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 45.
Tehnološka nujnost obratovanja zahteva
odpravo posledic havarije v najkrajšem možnem času.
Podjetje Mamut je uvoznik delov za motorje Cummins in opravlja tudi servisno dejavnost.
3. Datum izbire: 3. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nujnost popravila ne dopušča
izvedbe javnega razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mamut, d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 45.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: popravilo poškodovanega motorja Cummins model NTA 855C na rinežu Michigan.
7. Pogodbena vrednost: 6,852.787,50
SIT – v ceni je prometni davek že zajet.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 41
Ob-1303
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: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo usposobljen samo eno 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 DMP 171-AB-L, Rev.
1, “Prostori radiološke kontrolne točke”.
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7. Pogodbena vrednost: 9,649.463 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 19
Ob-1304
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 6. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za dodeljeno naročilo usposobljen samo eno 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: ZVD, d.d., Bohoričeva 22a,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
merjenje radioaktivnosti v okolici NE
Krško v letu 1999.
7. Pogodbena vrednost: 72,152.210 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Ob-1187
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, tel.
062/229-63-70, faks 062/228-26-61.
2. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. živila in prehrambeni izdelki:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. moka, kruh, testenine in pekovski izdelki,
4. razni prehrambeni artikli;
II. gorivo:
1. kurilno olje – ekstra lahko.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT, po skupinah:
I/1. 15,000.000 SIT,
2. 5,000.000 SIT,
3. 7,000.000 SIT,
4. 8,000.000 SIT;
II. 5,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 1999
do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika: Dijaški dom Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, pri
Jolandi Vrhovšek.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 15. 3. 1999, v
času uradnih ur, od 10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika, št. ŽR
51800-603-36792.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dijaški dom Drava Maribor,
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 3. 1999 ob 8. uri, na sedežu v mladinski sobi.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča), samostojni podjetniki predložijo potrdila davčnega urada oziroma pristojnega urada upravne enote, da niso prenehali
upravljati dejavnost;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (izda sodišče, kjer je
družba registrirana), samostojni podjetniki
predložijo priglasitev pri davčnem uradu in
obratovalno dovoljenje upravne enote, kjer
je sedež s.p.;
3. da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost (potrdilo sodišča);
4. da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom (potrdilo pristojnega davčnega urada);
5. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe);
6. da je ponudnik v zadnjih treh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne pogodbe;
7. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
8. da bo dostava fco DOM – razloženo;
9. da bo mesečno dostavljal cenike;
10. da bo odzivni čas en delovni dan;
11. da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga;
12. da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod za meso in mesne izdelke;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti skupine, za katero se javlja na razpis.
Kot dokazila o usposobljenosti in sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 11. in 12. člena navodil.
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9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).
S ponudniki, katerim bo naročnik priznal
sposobnost, bo naročnik sklenil pogodbo o
dobavah blaga, pod pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine.
Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
10. 4. 1999 obveščeni o priznanju sposobnosti.
10.
Dijaški dom Drava Maribor
Št. 33/99
Ob-1188
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Mornarček Piran, Ul. IX. korpusa 40/a, 6330 Piran, tel. 066/73-163, faks
066/76-053.
2. (a) Kraj dobave: Piran, Ul. IX. korpusa
40/a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago – živila po skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,970.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
6,974.000 SIT,
3. zamrznjene in konzervirane ribe – 220.000 SIT,
4. jajca – 260.000 SIT,
5. pekovsko pecivo – 54.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
3,740.000 SIT,
7. mlevski izdelki – 172.000 SIT,
8. testenine – 224.000 SIT,
9. kruh in slaščičarski izdelki –
1,221.000 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago –
2,904.000 SIT.
Skupina blaga je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,739.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Mornarček Piran, Ul.
IX. korpusa 40/a, Piran, tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 1. 3. 1999 do vključno 12. 3. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu na sedežu vrtca.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51410-603-31962 – za razpisno dokumentacijo ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti v tajništvo najkasneje do 19. 3. 1999
do 12. ure, ne glede na to, ali bodo oddane
osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Mornarček Piran, Ul.
IX. korpusa 40/a, 6330 Piran, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba: javni razpis za dobavo živil”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 1999 ob
12. uri, na sedežu naročnika v Piranu, Ul.
IX. korpusa 40/a.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena in drugi pogoji,
določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo blaga po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Vrtec Mornarček Piran
Št. 33/99
Ob-1214
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3,
tel./faks 066/770-263.
2.
3. (a) Kraj dobave: Lucija, Fazanska 3,
Portorož.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago – živila po skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki –
1,884.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 8,903.000
SIT,
3. zmrznjene ribe – 333.000 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo –
1,927.000 SIT,
5. sveža zelenjava in jajca –
3,246.000 SIT,
6. sadje – 1,700.000 SIT,
7. zmrznjena zelenjava – 80.000 SIT,
8. suho sadje – 262.000 SIT,
9. testenine – 605.000 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago –
4,397.000 SIT.
Količina blaga je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,743.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 5. 1999 do 30. 4.
2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3, Portorož –
tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 1. 3. 1999 do vključno 12. 3. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
na sedežu vrtca.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
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51410-603-31978 – za razpisno dokumentacijo ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti v tajništvo najkasneje 19. 3. 1999 do
12. ure, ne glede na to ali bodo oddane
osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3, Portorož, z oznako – Ne odpiraj,
Ponudba – javni razpis za dobavo živil.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 3. 1999 ob 12. uri na sedežu naročnika v Luciji, Fazanska 3.
9., 10.
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:
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena in drugi pogoji,
določeni v razpisni dokumentaciji.
13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki so sklenjene letne pogodbe za dostavo blaga po skupinah
v skladu s 50. členom ZJN.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera je
bila objavljena.
17.
Vrtec Morje Lucija, Portorož
Št. 10/99
Ob-1249
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Tabor-Poljane, enota Tabor, Ljubljana, Tabor 10 in enota Poljane, Ljubljana,
Zrinjskega 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago – tekstil;
1. metrski frotir in posteljnina,
2. prti in zavese,
3. delovna obleka in obutev.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12. mesecev,
od 1. 4. 1999 do 1. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Tabor 10 Ljubljana, kont.
oseba Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44
int. 203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.

Št.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba št. 4.
Zaprte ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo št. Uradnega lista RS, skupine blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1999 ob
11. uri na naslovu naročnika, Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10,
Ljubljana, sejna soba I/nadstr.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji in merila iz razpisne dokumentacije,
– najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Kseniji Jug Adamovič, tel. 132-61-44
int. 234, vsak delovnik med 8. in 9. uro.
Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1999.
10.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 10/99
Ob-1250
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Tabor-Poljane, enota Tabor, Ljubljana, Tabor 10, enota Poljane, Ljubljana,
Zrinjskega 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za vzdrževanje
higiene, čistila, izdelki za osebno higieno in zaščito pred infekcijami:
1. čistilni vozički in čistilci – omela,
držala, smetišnice,
2. dispenzerji,
3. papirna konfekcija,
4. pralni praški, mila, tekoča in ostala čistila,
5. rokavice, krpice in vreče za smeti.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12. mesecev,
od 1. 4. 1999 do 1. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Tabor 10 Ljubljana, kont.
oseba Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44
int. 203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
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Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba št. 4.
Zaprte ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo št. Uradnega lista RS, skupine blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1999 ob
8. uri na naslovu naročnika, Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, Ljubljana, sejna soba I/nadstr.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji in merila iz razpisne dokumentacije,
– najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
na sedežu naročnika pri Kseniji Jug Adamovič, tel. 132-61-44 int. 234, vsak delovnik med 8. in 9. uro.
Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1999.
10.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 10/99
Ob-1251
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Tabor-Poljane, enota Tabor, Ljubljana, Tabor 10, enota Poljane, Ljubljana,
Zrinjskega 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: aparati in pripomočki v
zdravstvu, zdravila, drobni in potrošni
material v zdravstvu:
1. aspirator in sterelizator,
2. ortopedski pripomočki,
3. inštrumenti,
4. glukometri in elektrostimulator,
5. zdravila,
6. razkužila,
7. izdelki za zaščito pred infekcijami,
8. igle, brizge, aspiracijske cevke,
n.g. sonde, rektalne sonde, urinski katetri, kanile, toplomeri, itd.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12. mesecev,
od 1. 4. 1999 do 1. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Tabor 10 Ljubljana, kont.
oseba Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44
int. 203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba št. 4.
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Zaprte ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z
navedbo št. Uradnega lista RS, skupine blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
11. uri na naslovu naročnika, Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10,
Ljubljana, sejna soba I/nadstr.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji in merila iz razpisne dokumentacije,
– najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Ljiljani Leskovic, tel. 132-61-44 int. 215,
vsak delovnik med 9. in 10. uro.
Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1999.
10.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 10/99
Ob-1252
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Tabor-Poljane, enota Tabor, Ljubljana, Tabor 10 in enota Poljane, Ljubljana,
Zrinjskega 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema;
1. pohištvena oprema,
2. negovalne postelje.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12. mesecev,
od 1. 4. 1999 do 1. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10 Ljubljana, kont. oseba
Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44 int. 203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba št. 4.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo št. Uradnega lista RS,
razpisano skupino blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 1999 ob
8. uri na naslovu naročnika, Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, Ljubljana, sejna soba I/nadstr.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
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– kriteriji določeni v razpisni dokumentaciji,
– najnižja cena,
– pogoji dobave.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo pri Ljiljani
Leskovic, tel. 132-61-44 int. 215, vsak delovnik med 9. in 10. uro.
Ponudba mora biti veljavna do 30. 3.
1999.
10.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 10/99
Ob-1253
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Tabor-Poljane, enota Tabor, Ljubljana, Tabor 10 in enota Poljane, Ljubljana,
Zrinjskega 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano;
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. jajca,
4. kruh in pecivo,
5. sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
140.500.00 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12. mesecev,
od 1. 4. 1999 do 1. 4. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Tabor 10 Ljubljana, kont.
oseba Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44
int. 203.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12. 3. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba št. 4.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo št. Uradnega lista RS,
razpisano skupino blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 1999 ob
8. uri na naslovu naročnika, Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, Ljubljana, sejna soba I/nadstr.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– kriteriji določeni v razpisni dokumnetaciji,
– najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Primožič Mariji, tel. 132-61-44 int. 205

in Gonorlo Bojanki, tel. 131-03-13, vsak
delovnik med 8. in 10. uro.
Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1999.
10.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Št. 666
Ob-1266
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, faks
062/307-730, kontaktna oseba Ludvik Zupančič, dipl. inž., tel. 062/307-807.
2. (a) Kraj dobave: fco Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. cevi in fazoni duktil (spoj Tyton in
spoj z varovalnimi obroči),
2. spojke (univerzalne reparaturne),
3. fazoni LŽ (s fiksno prirobnico),
4. armature (demont. kosi, EV zasuni, hidranti, plovni ventil, c. kape, lovilci
nesnage, zračniki),
5. merilna tehnika (vodomeri, mont.
demont. kosi za vodomere, holandci ms
za vodomere),
6. vgradne armature (podaljški teleskopski),
7. spojke ogrlice (zobčaste, nabijalne, ms spojke, ogrlice za duktil, ogrlice
univ. z zaporo),
8. fitingi (pocinkani),
9. cevi (pocinkane), PEHD,
10. vijačni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
164,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke:
1. znaša 50,000.000 SIT,
2. znaša 4,500.000 SIT,
3. znaša 12,600.000 SIT,
4. znaša 44,200.000 SIT,
5. znaša 26,800.000 SIT,
6. znaša 6,200.000 SIT,
7. znaša 2,850.000 SIT,
8. znaša 4,800.000 SIT,
9. znaša 10,400.000 SIT,
10. znaša 2,000.000 SIT.
Avans ni predviden.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjše ali večje količine razpisanega materiala glede na pridobljena dela.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, kontaktna oseba Ludvik Zupančič, tel.
062/307-807, faks 062/307-730.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago dan po objavi v Uradnem listu RS, do vključno 11. 3. 1999 vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na blagajni naročnika, Jadranska c. 24, Maribor ali na
žiro račun št. 51800-601-12066 – Mariborski vodovod.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 3. 1999 do 12. ure.
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Št.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, prevzemnica
Metka
Fošnarič,
tel.
062/307-807, soba 112.
Zapečatene kuverte morajo imeti na vidnem mestu označeno “Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti – dobavitelji, Ne
odpiraj”, in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani kuverte
mora biti napisan naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1999 ob
12.30, na naslovu: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, Maribor, v sejni sobi.
Odpiranje ponudb bo vodil Boris Fatur, dipl.
ek., tel. 062/307-807.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24, Maribor, pri Zupančič Ludviku,
dipl. inž ali Jožici Dobaj, dipl. inž., tel.
062/307-807.
10.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50101-603-45655 pri APP Ljubljana.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 3. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Center,
Tabor Poljane, Ljubljana, Tabor 10, tajništvo, soba št. 4.
Zaprte kuverte morajo biti označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo
št. Uradnega lista RS, razpisano storitvijo in
naslovom ponudnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 3. 1999
ob 13. uri, na naslovu naročnika Duc Tabor
Poljane, Tabor 10, Ljubljana, sejna soba
I/nadstr.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– kriteriji iz razpisne dokumentacije,
– najnižja cena.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki
pri Butina Dragu, tel. 132-61-44 int. 222,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
Ponudba mora biti veljavna do 31. 3.
1999.
11.
DUC, Tabor-Poljane, Ljubljana

ZJN-05-S - Sposobnost

Javni razpisi

Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 10/99
Ob-1259
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, 1000 Ljubljana, Tabor 10, telefaks
132-60-31.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
1. pranje in likanje domskega perila,
2. soboslikarska in pleskarska dela.
Ocenjena vrednost naročila: ca.
30,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Dom upokojencev Center, enota Tabor, Ljubljana, Tabor 10, enota
Poljane, Ljubljana, Zrinjskega 2.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev, začetek predvidoma 1. 4. 1999,
zaključek 1. 4. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: DUC
Tabor Poljane, Ljubljana, Tabor 10, Antonija Sitar Benčič, tel. 132-61-44 int. 203.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 3. 1999 do
12. ure.

Ob-1197
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
Odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.
5/98), Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem objavlja za področje turizma
javni razpis
za
I. sofinanciranje turističnih programov, proračunska postavka: 4129
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje turističnih programov,
znaša 100,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa so:
– projektne naloge za oblikovanje in
strukturiranje novih, celovitih turističnih ponudb na lokalni ravni ali na geografsko zaokroženem turističnem območju, pripravljenih na marketinško preverjenih strokovnih
podlagah in na osnovi sprejetih celovitih razvojnih programov območja,
– projektne naloge za utemeljitev turističnega območja in organiziranosti ter delovanja lokalne turistične organizacije na podlagi ekonomskih kazalcev, upoštevajoč cilje
in načela Zakona o pospeševanju turizma
(Ur.l. RS, št.57/98)
– projektne naloge za ureditev sistema
turistične signalizacije v turističnih krajih,
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– priprava in posredovanje informacij za
podjetja v zvezi s prilagajanjem turističnega
gospodarstva standardom kakovosti in poslovanja v EU,
– projektne naloge, ki so podlaga za ugotavljanje potreb po pripravi javnih, verificiranih programov strokovnega usposabljanja na
področju turizma, na podlagi primerjave veljavnih programov v državah članicah EU,
– izvedba programov usposabljanja za
aplikacijo projektnih nalog iz tega razpisa.
2. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi
ustrezna veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imele ponudbe, ki:
– izhajajo iz programa aktivnosti in ukrepov za izvajanje Resolucije o strateških ciljih na področju turizma v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 7/95) in zakona o pospeševanju turizma (Ur.l. RS, št. 57/98),
– pomenijo nadaljevanje in dokončanje
začetih projektov,
– vključujejo mednarodno sodelovanje,
– obsegajo območje več občin in vključujejo več področij dejavnosti,
– imajo zagotovljen višji delež lastne
udeležbe,
– se nanašajo na celovit razvoj turizma v
Posočju.
– jih naročajo lokalne turistične organizacije,
– izhajajo iz programov celovitega regionalnega razvoja oziroma razvoja območja.
– so usklajene v okviru lokalne turistične
organizacije oziroma druge ustrezne organizacije.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
sofinanciralo projekte v višini do največ 70
odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana
praviloma po izvedbi projekta in le izjemoma v obliki avansa, ki lahko znaša največ
30% odstotkov odobrenih sredstev.
3. Vsebina ponudbe
Poleg podatkov o izpolnjevanju zahtev iz
1. in 2. točke tega razpisa, mora ponudba
vsebovati še naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv ponudnika (pravne osebe
oziroma podjetnika posameznika)
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– davčna številka in dokazilo plačanih
davčnih obveznostih za preteklo leto,
– številka žiro računa,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– ime naročnika projekta in dokazilo o
naročilu projekta,
– dokazilo o sofinanciranju,
– dokazilo o mednarodni povezavi (za
projekt z mednarodnim sodelovanjem),
– reference o ponudniku oz. izvajalcu
projekta in sodelavcih,
– dispozicija projektne naloge, iz katere
mora biti razvidna celotna vsebina, cilji in
metode dela ter faze in roki izvedbe,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja predvidenih stroškov.
4. Rok za izvedbo projektnih nalog in
porabo odobrenih finančnih sredstev je
15. 11. 1999.
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5. Rok za prijavo na razpis:
Ponudbo na razpis pošljite na naslov:
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za turistične programe”.
V primeru, ko ponudnik pošlje več ponudb, mora biti vsaka ponudba posebej naslovljena in poslana v svoji ovojnici.
Ponudbe je treba oddati v roku 30 dni
po objavi tega razpisa.
6. Datum odpiranja ponudb je 2. 4.
1999, ob 9.uri, v Ljubljani, Kotnikova 5/II.
Odpiranja ponudb se lahko udeležijo ponudniki na ta razpis, na podlagi dokazila o
oddani ponudbi.
7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.
8. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posredujeta: Nataša Pobega ali
Barbara Zupanc, telefon 061/1783-213,
1783-294, 1783-295, vsak dan med 14. in
15. uro.
II. sofinanciranje turističnih prireditev,
proračunska postavka: 4134
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje turističnih prireditev,
znaša 50,000.000 SIT
1. Predmet razpisa je:
– priprava projektov prireditev in izvedba pretežno brezplačnih prireditev, katerih
cilj je trajno povečanje turističnega obiska v
turističnih krajih ali na turističnem območju.
2. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imele ponudbe
za prireditve, ki:
– zajemajo celovit program prireditev z
daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih marketinških podlagah,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je turistična javnost z njimi v naprej
seznanjena v promotivnih publikacijah ali na
drug ustrezen način,
– imajo zagotovljen organiziran turistični
obisk npr. v povezavi s turističnimi oz. potovalnimi agencijami in podobno,
– so pretežno brezplačne oz. je cena
vstopnic nižja od stroškov prireditve,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Sloveniji kot sodobni evropski državi,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto območja,
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe območja,
– so pomembne za razvoj turizma mladih,
– so usklajene v okviru lokalne turistične
organizacije oziroma druge podobne organizacije,
– pomenijo strokovni prispevek k razvoju turizma (kongresi).
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
sofinanciralo projekte v višini do največ 50
odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana
praviloma po izvedbi projekta in le izjemoma v obliki avansa, ki lahko znaša največ 30
odstotkov odobrenih sredstev.
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3. Vsebina ponudbe
Poleg podatkov o izpolnjevanju zahtev iz
1. in 2. točke tega razpisa mora ponudba
vsebovati še naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv ponudnika (pravne osebe
oziroma podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– ime naročnika projekta in dokazilo naročilu projekta,
– dokazilo o sofinanciranju
– dokazilo o mednarodni organizaciji
prireditve (za projekt v mednarodni organizaciji),
– reference ponudnika oz. izvajalca,
– izdelan projekt prireditve ali dispozicija vsebine projektne naloge v primeru, ko
gre za pripravo zasnove prireditve,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja predvidenih stroškov.
4. Rok za izvedbo prireditev oziroma projektov in porabo odobrenih sredstev je 15.
november 1999.
5. Rok za prijavo na razpis:
Ponudbo na razpis pošljite na naslov Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba na
javni razpis za turistične prireditve”.
V primeru, ko ponudnik pošlje več ponudb, mora biti vsaka ponudba posebej naslovljena in poslana v svoji ovojnici.
Ponudbe je potrebno oddati v roku 30
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS.
6. Datum odpiranja vlog je 2. 4. 1999
ob 10. uri, v Ljubljani, Kotnikova 5/II. Odpiranja vlog se lahko udeležijo ponudniki na
ta razpis, na podlagi dokazila o oddani ponudbi.
7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.
8. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posredujeta: Barbara Zupanc
ali Nataša Pobega, telefon 061/1783-213,
1783-295, 1783-294 vsak dan med 14. in
15. uro.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-1307
Na podlagi odredbe o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole (Ur. l.
RS, št. 22/98) Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja
javni razpis
za vključitev osnovnih šol Republike
Slovenije v postopno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v
šolskem letu 2000/2001
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje prijav osnovnih šol za vključitev šole v postopno uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 2000/2001 v skladu z odredbo o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne
šole (v nadaljnjem besedilu: odredba).
2. Splošni pogoji

V šolskem letu 2000/2001 začne izvajati program 1.razreda 9-letne osnovne šole
za šestletne učence in program 7. razreda
9-letne osnovne šole za učence 6. razreda
8-letne osnovne šole še največ 20% osnovnih šol od skupnega števila, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu z odredbo in imajo dovoljenje ministra, pristojnega za šolstvo in šport.
Osnovne šole lahko začnejo z izvajanjem
programa 9-letne osnovne šole samo za 1.
razred ali samo za 7. razred. Hkratna uvedba programov v obeh razredih ni obvezna.
3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
3.1. kadrovske pogoje na podlagi 5. člena odredbe,
3.2. prostorske pogoje na podlagi
6. člena odredbe,
3.3. šolski okoliš mora biti določen na
podlagi 7. člena odredbe.
4. Prijava na razpis
Osnovne šole se na razpis prijavijo na
posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavi je potrebno priložiti preostale
obrazce z zahtevanimi podatki o izpolnjevanju pogojev.
5. Rok za prijavo
Osnovne šole se prijavijo na razpis najkasneje v roku 60 dni po objavi razpisa na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, z oznako: “Razpis –
Devetletna OŠ, šolsko leto 2000/2001.”
6. Razpisna dokumentacija
Osnovne šole dobijo razpisno dokumentacijo, ki vsebuje vse potrebne obrazce in
priloge, po objavi razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Sektor za osnovno šolstvo,
Župančičeva 6, Ljubljana, II.nadstropje –
soba 211, lahko pa jo naročijo po telefonu
(061) 1785 604.
7. Komisija
Postopek javnega razpisa in pripravo izbora osnovnih šol, ki se vključijo v uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 2000/2001, vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo in šport.
8. Kriteriji za izbiro šol
Komisija izmed prijavljenih šol, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v točki 3.1, 3.2.
in 3.3., izbere tiste, ki se vključijo v uvajanje
programa 9-letne osnovne šole v šolskem
letu 2000/2001, na podlagi kriterijev iz
12. člena odredbe.
Izbor šol potrdi minister za šolstvo in
šport.
9. Izbor osnovnih šol
Ministrstvo najkasneje v petih mesecih
po poteku roka za prijave pisno obvesti prijavljene šole o izboru za vključitev v postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole
v šolskem letu 2000/2001.
Izbrane osnovne šole najkasneje do
31. marca 2000 ministrstvu pošljejo še vlogo za pridobitev dovoljenja za postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu 2000/2001. Dokumentacijo za
vlogo šole prejmejo skupaj z obvestilom o
izboru šol.
Dovoljenje za izvajanje programa 9-letne
osnovne šole, ki ga šolam izda minister,
pristojen za šolstvo in šport, šole prejmejo
najkasneje do 30.aprila 2000.
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10. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko šole dobijo na telefonskih številkah
061/1785-604, 1785-307, 1785-674,
1785-378, 1785-377, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za osnovno šolstvo,
Župančičeva 6, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 9/99
Ob-1198
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in 5.
člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/97), Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa znanost
mladini
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tistih programov, ki bodo zagotavljali:
– krepitev popularizacije znanosti in raziskovalnega dela, predvsem med mladimi,
– vzdrževanje obstoječih mednarodnih
povezav in sodelovanj, ter iskanje novih,
– pospeševanje dejavnosti na lokalnih in
regijskih nivojih.
Razpisni tematski sklopi:
a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev,
b) mladinski raziskovalni tabori, poletne
šole in delavnice,
c) regionalni centri,
d) ostale naloge – mednarodno sodelovanje, publiciranje, usposabljanje.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa v letu
1999 je 43,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe programa je 31. december 1999.
5. Merila po katerih se izbirajo prejemniki subvencije:
– skladnost vloge s predmetom razpisa,
– v predloženem programu organizacije
in izvedbe razvidna zastopanost vseh razpisanih tematskih sklopov,
– reference ponudnika,
– ocena potrebnih sredstev za izvedbo
posameznih razpisanih tematskih sklopov
in plačilni pogoji.
6. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe iz Republike Slovenije.
7. Vloge z oznako »Ne odpiraj – vloga
za sofinanciranje dela nacionalnega raziskovalnega programa Znanost mladini« morajo prispeti v sprejemno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa pošiljke do vključno 15. marca 1999
do 12. ure.
8. Odpiranje vlog bo v sredo, dne 17.
marca 1999 ob 10. uri, na sedežu Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju. Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagateljem vlog.
9. Vloge naj vsebujejo elemente, ki se
nanašajo na 5. točko tega razpisa.

Št.

10. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti pri Almiri Bremec, tel. 178-4661, na naslovu ministrstva.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Št. 10/99
Ob-1199
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, v
skladu z 38. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) ter 17. in
23. členom pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98) objavlja
javni razpis
priznanj, ki jih podeljuje Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v letu 1999
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
I. predlogi za priznanja Ambasador RS v
znanosti,
II. predlogi za priznanja za raziskovalne
dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovencev in Slovenije.
I. Priznanja Ambasador Republike Slovenije se podeljujejo posameznikom, ki so
s svojim raziskovalnim delom in dejavnostjo
v mednarodnih strokovnih združenjih dosegli največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in s tem prispevali k povečanju mednarodne uveljavitve Republike Slovenije.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja za katero
je predlagan.
Priznanje za raziskovalne dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovencev in
Slovenije se podeljujejo posameznikom, ki so
s svojim raziskovalnim delom, zlasti na področju slovenskega jezika, literature, narodopisja, arheologije, zgodovine in preučevanja
slovenskega umetnostnega in znanstvenega
ustvarjanja in slovenskega prostora pripomogli k utrjevanju identitete Slovenije in pri tem
dosegli tudi mednarodni odmev.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja za katero
je predlagan.
Vsi predlogi za priznanja morajo biti pripravljeni v skladu s pravilnikom o nagradah
in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS,
št.39/98, 11/99).
3. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
pri svojih odločitvah upošteva naslednje
splošne kriterije za podelitev priznanj:
Za I.:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih
oziroma tujih projektih ipd.
Za II.:
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
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– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih.
4. Priznanje se podeljuje za leto 1999.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe
priznanji morajo prispeti v zaprtih kuvertah z
oznako »Ne odpiraj – Predlog« in navedbo
»za priznanje Ambasador RS v znanosti« oziroma »Priznanje za raziskovalne dosežke«,
ne glede na način prenosa pošiljke do
vključno 20. aprila 1999 do 15. ure, na
naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
Vsi predlogi morajo biti predloženi v
enem izvodu.
6. Odpiranje predlogov bo v prostorih
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne 23.
aprila ob 13. uri.
Priznanja bodo podeljena junija 1999.
7. Dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti pri ge. M. Bertoncelj,
tel. 061/178-4665, na naslovu ministrstva,
vsak delavnik med 9. in 13. uro.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Št. 11/99
Ob-1200
Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana, v skladu z 38. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91) in 12. člena pravilnika o nagradah in
priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98)
objavlja
javni razpis
Zoisovih nagrad in priznanj, ki jih
podeljuje Komisija Republike Slovenije
za nagrade in priznanja v letu 1999
1. Naziv in sedež razpisovalca: Komisija
Republike Slovenije za nagrade in priznanja,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in priznanja.
I. Zoisove nagrade se podeljujejo za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih ved;
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je
s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let starosti.
V predlogu za nagrado mora biti navedeno ime avtorja in vrsta nagrade za katero je
predlagan.
Nagrade pod a) se podeljujejo praviloma
za dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih. Predlogom morajo biti priložena
dela, ki so predlagana za nagrado, bibliografija kandidata in strokovna utemeljitev
podprta s podpisi dveh strokovnjakov s področja, kamor sodijo predlagana dela.
Predlogom pod b) mora biti poleg strokovne utemeljitve, podprte s podpisi dveh
strokovnjakov, priložena tudi biografija in
bibliografija kandidata.
II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljujejo za:
a) pomembne znanstvene dosežke na
področju temeljnih in aplikativnih znanosti;
b) za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo
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pomemben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.
V predlogu za priznanje mora biti navedeno ime avtorja in vrsta priznanja za katero
je predlagan.
Priznanja pod a) se podeljujejo za dela ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih.
Predlogom morajo biti priložena dela, ki
so predlagana za nagrado, bibliografija kandidata in strokovna utemeljitev podprta s
podpisi dveh strokovnjakov s področja, kamor sodijo predlagana dela.
Predloge pod b) je potrebno pripraviti v
skladu z navodili, ki jih je izdelala komisija in
jih je mogoče dvigniti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana, pri ge. Bertoncelj, vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vsi predlogi za nagrade in priznanja morajo biti pripravljeni v skladu s Pravilnikom o
nagradah in priznanjih Republike Slovenije
za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS,
št. 39/98, 11/99).
3. Komisija pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije za podelitev
nagrad in priznanj:
– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti;
– napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom;
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in v svetu;
b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo pomemben prispevek v
svetovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov so:
– da izstopajo po tehnični odličnosti;
– da povečujejo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest
in gospodarskih družb.
4. Nagrada in priznanje se podeljuje za
leto 1999.
5. Vsi strokovno utemeljeni predlogi za
Zoisove nagrade in priznanja morajo prispeti v zaprtih kuvertah z oznako »Ne odpiraj –
Predlog« in navedbo »za Zoisovo nagrado
oziroma priznanje«, ne glede na način prenosa pošiljke, do vključno 20. maja 1999
do 15. ure, na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana.
Vsi predlogi morajo biti predloženi v dveh
izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
6. Odpiranje predlogov bo v prostorih
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, dne 25.
maja 1999 ob 13. uri.
Zoisove nagrade in priznanja bodo podeljene novembra 1999.
7. Dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti pri ge. M. Bertoncelj,
tel. 061/178-4665, na naslovu ministrstva,
vsak delovnik med 9. in 13.uro.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
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Ob-1181
RCR – Regionalni center za razvoj,
d.o.o., in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v sodelovanju z Banko Zasavje,
d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke
razpisuje
kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu
1. Predmet tega razpisa je kreditiranje
odpiranja 100 novih delovnih mest na področju Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.
2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo brezposelne
osebe ali trajno presežni delavci, prijavljeni
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in gospodarski subjekti s področja malega gospodarstva (izpolnjujejo pogoje po
51. in 72. členu zakona o gospodarskih
družbah), ki se bodo samozaposlile oziroma bodo zaposlili brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.
točke tega razpisa, lahko zaprosijo za samozaposlitev oziroma za novo delovno mesto kredit v višini 1,000.000 SIT za eno
delovno mesto. Letna obrestna mera kredita znaša TOM + 2%, s triletno dobo vračanja in z možnostjo šestmesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
4. Zavarovanje kredita
Kredit se 100% zavaruje preko Garancijskega sklada za Zasavje.
5. Drugi pogoji
Razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in bank enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo prosilce pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve.
Potrebno dokumentacijo in dodatne informacije lahko interesenti dobijo:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b, tel.
0601/68-333;
– Podjetniški center, Litija, Jerebova 14,
tel. 061/883-154;
– Center za razvoj podjetništva, Trbovlje, Gabrsko 12, tel. 0601/34-221;
– Sklad za pospeševanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva Občine Hrastnik, Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
tel.0601/43-480;
– Podjetniški center Radeče, Radeče,
Trg 1, tel. 0601/85-331.
RCR – Regionalni center
za razvoj, d.o.o.,
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-1182
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Garancijski sklad (v nadaljevanju: GS), v sodelovanju z Banko Zasavje,
d.d., Trbovlje, Bančna skupina Nove ljubljanske banke, objavljata

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v Občini Zagorje
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
600,000.000 SIT, za katere bo GS dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 300,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A. Krediti za razvoj gospodarstva v Občini Zagorje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.
– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.
– Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 4,8% + TOM,
– od 4 do 10 let: 5% + TOM,
– od 11 do 15 let: 5,5% + TOM.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo sklada in v skladu s pogoji banke.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v Občini Zagorje.
– Za kredite višje od 10,000.000 bo
potrebno predložiti investicijski načrt, za
kredite nižje od 10,000.000 bo predpisana
vloga za kredit in garancijo.
B. Krediti za razvoj gospodarstva v Občini Zagorje z prezaposlitvijo delavcev RZVZ
ali Zavoda za zaposlovanje:
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.
– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.
– Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 3,7% + TOM,
– od 4 do 10 let: 4% + TOM,
– od 11 do 15 let: 4,5% + TOM.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo sklada in v skladu s pogoji banke.
– Ko investitor prezaposli delavca RZVZ
in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca, da
je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija v višini 868.000 SIT
oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. V primeru, da ni mogoče prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifikacijske neustreznosti teh delavcev in kreditojemalec zaposliti brezposelno osebo, ki je na čakalni
listi na Republiškem zavodu za zaposlovanje,
se kreditojemalcu prizna premija v višini
434.000 SIT oziroma v večkratniku glede na
število prezaposlitev. Realizacija zaposlitve
se dokaže z M1/M2 obrazcem.
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– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost odvijala v Občini Zagorje.
– Za kredite višje od 10,000.000 SIT
bo potrebno predložiti investicijski načrt, za
kredite nižje od 10,000.000 SIT bo predpisana vloga za kredit in garancijo.
2.2. Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod 2.1. točko tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo GS
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občine Zagorje ob Savi.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta,
– prezaposlitev rudniških delavcev.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja);
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
– prezaposlili več delavcev RZVZ ali zavoda.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancija je razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
35b.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 35b.
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 10.000 SIT in jih je potrebno poravnati

Št.

ob predaji izpolnjene Vloge za dodelitev kredita in garancije in investicijskega načrta.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. GS
bo javno objavil datum porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi GS in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
GS bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na vseh mestih, naštetih v 6. točki tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Ob-1183
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijskega sklada za Zasavje, pravil o delovanju
Garancijskega sklada za Zasavje ter sklepa nadzornega sveta Regionalnega centra
za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, objavlja
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijski sklad za Zasavje (v
nadaljevanju: RCR GS) v sodelovanju z
bankami: Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove ljubljanske banke,
Probanka, d.d., Maribor, Banka Celje,
d.d., Celje, Slovenska investicijska banka,
d.d., Ljubljana
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
gospodarstva
1. Predmet tega razpisa so sredstva za
dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 150,000.000 SIT, za katere bo RCR GS
dodeljeval garancije v višini 50% skupne
vrednosti kreditov, kar znaša 75,000.000
SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.
– Obrestna mera znaša za obdobje:
– od 1 do 3 leta TOM + 4,8% na letni
ravni,
– do 5 let TOM + 5% na letni ravni,
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leta do največ 5 let.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR GS in v skladu s pogoji banke.
2.2. Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
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– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR GS z različnimi oblikami zavarovanja
v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje tri pogoje:
– so člani Garancijskega sklada za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj,
d.o.o., Zagorje (podpisana vloga za včlanitev ter plačilo pristopnine),
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče ter
Zagorje ob Savi.
V skladu s pravili delovanja Garancijskega sklada za Zasavje, članstvo v skladu ne
predstavlja avtomatične obveznosti RCR GS
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolje),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo
v dejavnosti, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancija je razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b,
– Podjetniški center, Jerebova 14, Litija,
– Podjetniški center Radeče, Trg 1, Radeče,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko 12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Sklad za pospeševanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik.
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Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 3.000 SIT in jih je potrebno poravnati
ob predaji izpolnjenega obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RCR
GS bo javno objavil datum porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR GS in bank enkrat mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov, v petnajstih
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na vseh mestih, naštetih v točki 6. tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijski sklad za Zasavje
Št. 403-11/99
Ob-1213
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, objavlja na podlagi pravilnika o
merilih za izbiro izvajalcev in financiranje programov športa
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Ajdovščina v letu 1999
I. Občina Ajdovščina bo v letu 1999 sofinancirala naslednje športne programe:
1. Programe za otroke in mladino:
– programe športnih značk,
– tečaje plavanja in smučanja,
– šolska športna tekmovanja,
– splošne športne šole in programe redne vadbe;
2. Programe kakovostnega in vrhunskega športa:
– selektivne športne programe za mladino,
– programe redne vadbe v kolektivnih in
invidivualnih športnih panogah;
3. Rekreativne športne programe in prireditve;
4. Vzdrževanje športnih objektov.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani po merilih iz pravilnika o merilih za izbiro izvajalcev in financiranje programov športa v Občini Ajdovščina.
Na razpis se lahko prijavijo športna družba in športne zveze, vrtci in šole ter zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje športne dejavnosti, s sedežem v Občini Ajdovščina in izpolnjujejo pogoje iz navedenega pravilnika.
III. Rok za prijavo programov je 15 dni
od objave razpisa. Prijave v zaprti kuverti z
oznako Športni programi 99; se pošlje po
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pošti ali odda na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina.
IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli po sprejemu proračuna za leto 1999.
Občina Ajdovščina

Objave
delniških družb
Ob-1281
Javna objava
namere slovenskih železarn, d.d. o
prodaji družbe SŽ Armature Muta,
Ravne d.o.o. in objava poziva k zbiranju
ponudb na podlagi ponudbenega
memoranduma
Slovenske železarne, d.d. (v nadaljnjem
besedilu SŽ), ki so 100% kapitalski lastnik
družbe SŽ Armature Muta, Ravne d.o.o. (v
nadaljnjem besedilu: Armature), so se po
predhodno izkazanem interesu na podlagi
dne 15. 1. 1999 objavljene javne namere o
prodaji družbe Armature (Uradni list RS, št.
2) odločile za objavo zbiranja ponudb strateških partnerjev (v nadaljevanju interesentov) na podlagi ponudbenega memoranduma.
Kratek opis družbe in njenih dejavnosti.
Družba Armature proizvaja naslednje skupine armatur:
– ventili dimenzij od DN 15 – DN 200,
PN 16 in 40 (ravni, poševni, loputasti, nepovratni, zaporni),
– krogelne pipe dimenzij od DN 15 –
DN 300, PN 16 in 40 (enodelne, dvodelne,
kompaktne),
– zasuni dimenzij od DN 50 –DN 500,
PN 16 in 40 (ovalni, ploščati),
– lovilci nesnage dimenzij od DN 15 DN 200, PN 16 in 40 (ravni in poševni),
– spojni elementi (prirobnice, priključni
elementi).
Podjetje proizvaja serijsko krogelne pipe
in ventile, medtem se lovilci nesnage in zasuni proizvajajo po naročilu.
Družba razpolaga z enotnim kompleksom
stavbnega zemljišča v velikosti 12.584 m2,
od tega:
– 6701 m2 pozidanih površin,
– 5883 m2 nepozidanih površin.
Družba razpolaga z industrijsko in drugo
opremo, potrebno za njeno dejavnost (stroji, prenosni stroji, orodja ter prevozna
sredstva).
Pogoji objave
1. Ponudnik mora pri sestavi ponudbe
upoštevati tako pogoje, ki so vsebovani v tej
objavi kot tudi pogoje, objavljene v ponudbenem memorandumu.
Ponudba mora biti predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.
2. Vsi interesenti lahko zaprosijo za ponudbeni memorandum in dodatne informacije na naslovu: slovenske železarne, d.d.,

Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Mirjam Jan-Blažič, dipl. inž.,
tel:
+386-61-123-22-11,
faks
+386-61-123-21-66, e-mail:jan@sl-zel.si.
3. Dvig ali dostava memoranduma je možna po podpisu izjave o zaupnosti podatkov in
nakazilu 100.000 SIT oziroma odgovarjajoče vrednost v tuji valuti na žiro račun, Slovenskih železarn, d.d. št. 50106-601-36404
(za ponudnike iz Slovenije) oziroma
št. 50100-620-133-27620-59396/6 (za
ponudnike iz inozemstva).
4. Vpogled v dokumentacijo podjetja je
možen po predhodni najavi pri kontaktni
osebi iz 2. točke te objave, v času razpisa
vse delovne dneve v tednu od 8. do 15. ure
na sedežu družbe SŽ Armature Muta, Ravne
d.o.o., Koroška cesta 55, Muta.
5. Ponudbe interesentov za nakup družbe Armature morajo vsebovati:
– višino kupnine,
– višino dokapitalizacije,
– priloge z dokazili o izpolnjevanju v objavi postavljenih pogojev in kriterijev.
Pogoji in kriteriji, ki jih bo upoštevala
komisija za pregled in izbor najboljšega ponudnika so opredeljeni v 14. členu zakona
o privatizaciji Slovenskih železarn d.d.
(Uradni list RS, št. 3 z dne 20. 2. 1998) in v
ponudbenem memorandumu.
6. Vsi interesenti, ki želijo sodelovati pri
tej javni objavi morajo svojo ponudbo oddati
na sedežu Slovenskih železarn, d.d. Gerbičeva 98, Ljubljana do 16. ure zadnji dan
razpisa. Kot pravočasno prispele ponudbe
bomo upoštevali vse tiste s poštnim žigom
zadnjega dne razpisa.
7. Ponudbe morajo biti jasne in določne
in to tako glede višine kupnine, višine dokapitalizacije in plačilnih pogojev kot tudi glede ostalih bistvenih točk. Komisija za pregled in izbor najboljšega ponudnika si pridržuje pravico, da po svoji presoji odkloni nedorečene ali pogojne ponudbe.
8. SŽ s to objavo zbiranja ponudb določajo 30 dnevni rok, ki šteje od dneva javne
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe se
bodo odpirale na prvi seji komisije za pregled in izbor najboljšega ponudnika. Interesenti, ki so predložili zavezujoče ponudbe v
roku, imajo pravico udeležbe pri odpiranju
ponudb.
9. SŽ ne odgovarjajo za stvarne napake na nepremičninah in premičnih stvareh, ki so v lasti Armatur. Predložitev ponudbe pomeni, da so interesenti seznanjeni s pravnim in dejanskim stanjem predmeta prodaje.
Interesenti lahko neodvisno od prodajalca in na lastne stroške pridobijo cenitev
predmeta prodaje.
10. V zavarovanje izpolnitve ponudbe
mora ponudnik hkrati z vložitvijo ponudbe
predložiti bančno garancijo prvorazredne
banke v višini 5,000.000 SIT in z rokom
veljavnosti 3 mesecev od predložitve garancije izdajatelju ponudbenega memoranduma.
11. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti
za vse podatke iz ponudbenega memoranduma in le-temu priloženih ali naknadno posredovanih prilog, katere je v dobri veri kot
verodostojne pridobil od vodstva družbe,
niti za cenitveno poročilo.
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12. Izdajatelj ponudbenega memoranduma na podlagi javne prodaje družbe ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
Ta objava je narejena v slovenskem jeziku in je kot izvirnik prevedena v angleški
jezik. V primeru nejasnosti se uporablja slovenska inačica objave.
Slovenske železarne, d.d.
Ob-1281
Announcement public
of the Intent of Slovenske železarne,
d.d. (Slovenian Steelworks, plc.) to sell
SŽ Armature Muta, Ravne d.o.o. , and
Invitation for Bids on the Basis of the
Information memorandum
Slovenske železarne d.d. (hereinafter
called SŽ) which is the 100% owner of the
company SŽ Armature Muta, Ravne d.o.o.
(hereinafter called Armature), on the basis
of the interest, expressed by the Public
Invitation for Bids for Purchase of Company
Armature formerly published in the Official
Gazette No. 2 on 15th of January, 1999,
has decided to announce invitation for bids
from strategic partners (hereinafter called
the interested parties) based on the
Information Memorandum.
Company Profil
The company Armature produces the
following groups of fittings:
– valves of dimensions from DN 15 - DN
200, PN 16 and 40 (globe valves, oblique
valves, butterfly valves, check valves,
retaining valves),
– ball valves of dimensions from DN 15 DN 300, PN 16 and 40 (one-part body
valves, two-part body valves, compact body
valves),
– gate valves of dimensions from DN 50
- DN 500, PN 16 and 40 (oval, flat),
– strainers of dimensions from DN 15 DN 200, PN 16 and 40 (globe and oblique),
– fittings (flanges, connection elements
for food industry).
Ball valves and valves are mass
produced articles while strainers and gate
valves are produced upon an order.
The whole area of the company’s land
covers 12.584 m2, consisting of:
– 6.701 m2 of land, already covered with
buildings and,
– 5.883 m2 of land, not covered with
buildings.
The company owns industrial and other
equipment, necessary for its operation
(machines, portable machines, tools and
vehicles).
Terms of the Announcement
1. Bidder shall abide by the conditions
and terms given in the publication herein as
well as by the terms and conditions,
published in the Information Memorandum.
Bids shall be submitted in Slovenian or
English language.
2. All the interested parties are invited to
require Information Memorandum and
additional information from: Slovenske
železarne, d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, Contact person: M. Sc. Mirjam
Jan-Blažič,
Dip.E.,
telephone
No.: 386-61-123-22-11,
fax
No.:
386-61-123-21-66, e-mail: jan@sl-zel.si.

Št.

3. Collection or delivery of the
Information Memorandum is possible after
signing the written declaration on abiding
by confidentiality and upon remittance of
SIT 100.000 or the corresponding amount
in foreign currency to the bank account of
the Slovenske železarne, d.d.: No.
50106-601-36404 (for bidders from
Slovenia),
No.
50106-601-133-27620-59396/6
(for
bidders from abroad)
4. After the preceding notification, given
by the interested party to the contact
person, mentioned in the Item 2 of the
publication
herein,
the
company’s
documents shall be available for inspection
during the bid period, all working days from
8. to 15. at the head office of the SŽ
Armature Muta, Ravne d.o.o., Koroška
cesta 55 Muta.
5. Bids for purchase of the Armature
company, submitted by the interested
partieshall include:
– the amount of purchase money;
– the amount of additional capital
formation;
– enclosures proving that the terms
conditions and criteria, set forth in the
announcement, have been met.
Terms, conditions and criteria that the
commission for the review and selection of
the best bidder shall take into account are
defined in the paragraph 14 of the Law on
Privatization of Slovenske Železarne, d.d.
(Official Gazette of the Republic of Slovenia
no. 13 from 20. 2. 1998) and in the
Information Memorandum.
6. All the interested parties that want to
take part in this public invitation for bids
shall submit their bids in written form at the
head office of Slovenske železarne, d.d.
Gerbičeva 98, Ljubljana till 16.00 on the
last day of the bid period. As the bids,
delivered in due period shall be considered
all those that shall be stamped by a post
stamp bearing the date of the last day of the
bid period.
7. Bids should be unambiguous, clear
and defined considering the amount of the
purchase price, the amount of additional
capital formation and payment conditions
as well as regarding other essential items.
The commission for review and selection of
the bidder reserves the right to refuse
uncompleted or conditional bids at its own
discretion.
8. SŽ with this invitation to bid hereby
sets the 30 days bid period starting on the
date of its publishing in the Official Gazette
RS. Bids shall be opened at the first
session of the commission for review and
selection of the best bidder. The bidders
that had submitted binding bids within the
bid period have the right to attend the
opening of bids.
9. SŽ shall not be liable for the actual
defects of real estate and other tangible
property of the Armature. The interested
parties can independently on the seller and
at their own costs obtain the value
assessment of the subject of sale.
Submission of the bid shall mean that the
interested parties are informed about the
legal status and actual condition of the
subject of sale.
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10. For the purpose of securing the
performance of the bid, the bidder shall be
obliged to upon the submission of the bid,
to submit a first-class bank guarantee
amounting to SIT 5,000.000 with a
guarantee period of 3 months following the
submission of the guarantee to the issuer of
the Information Memorandum.
11. The issuer does not assume the
responsibility for the data given in this
Information Memorandum or in the
Enclosures herewith or in the additionally
mediated Enclosures which the issuer in
good faith obtained as true from the
management of the company, or for the
value assessment.
12. Based on the public sale of the
company, the issuer of this Information
Memorandum is not obliged to enter into an
agreement with the best bidder or any
bidder.
This publication was originally made in
the Slovene language and it has been
translated into the English language. In case
of any ambiguites, the Slovene version shall
prevail.
Slovenske železarne, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Št. 12/99
Ob-1164
Na predlog večinskih lastnikov družbe
preklicujemo predviden sklic 4. seje skupščine družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.,
ki bi naj bil 9. 3. 1999 ob 11. uri v jedilnici
DE Arja vas št. 69, p. Petrovče.
Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.,
uprava družbe
Ob-1288
Na podlagi točke 3.1.4. pogodbe o začasnem prenosu posameznih upravičenj
delničarjev do udeležbe pri upravljanju družbe in na podlagi sklepa 2. skupščine Inles,
d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, z dne 14. 1.
1999, družba Inles, d.d., seznanja javnost z
naslednjim
sklepom
1. Skupščina delničarjev družbe Inles,
d.d., za čas izvajanja programa prestrukturiranja družbe v sodelovanju s Slovensko razvojno družbo, d.d., začasno prenaša naslednja upravičenja delničarjev do udeležbe
pri upravljanju družbe iz pristojnosti skupščine oziroma nadzornega sveta:
– imenovanje in razrešitev uprave družbe,
– imenovanje in razrešitev posameznih
članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,
– odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanju osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih
vložkov.
2. Posamezna upravljalska upravičenja
delničarjev iz predhodne točke se prenesejo na način in pod pogoji, določenimi v po-
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godbi o prenosu posameznih upravljalskih
upravičenj, ki jo podpiše predsednik skupščine.
Inles, d.d.
uprava
Ob-1189
Uprava družbe Litostroj Holding, d.d.,
Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 29. 3. 1999 ob 15. uri, v
restavraciji GIN-a, Litostrojska 40, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine, potrditev notarja in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina družbe izvoli predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi
notarja v skladu s predlogom sklicatelja
skupščine ter ugotovi sklepčnost skupščine.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila družbe Litostroj Holding, d.d., za leto
1997 v predloženi obliki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme revidirano
letno poročilo družbe Litostroj Holding, d.d.,
za leto 1997 v predloženi obliki.
3. Spremembe osnovnega kapitala družbe v okviru postopka prisilne poravnave
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Pokrivanje dela izgub družbe
Del
izgub
družbe
v
znesku
7.645,925.700 SIT se pokrije:
– za znesek 5.773,288.700 SIT v breme rezerv družbe;
– za znesek 1.872,637.000 SIT v breme osnovnega kapitala družbe.
3.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe in razveljavitev prednosti prednostnih delnic razreda 2.
Osnovni kapital družbe v znesku
1.878,900.000 SIT se zaradi pokrivanja dela izgub družbe zmanjša za znesek
1.872,637.000 SIT tako, da po izvršenem
zmanjšanju znaša 6,263.000 SIT (poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala).
Razveljavijo se prednosti 12.230 prednostnih delnic razreda 2 tako, da le-te s tem
postanejo navadne delnice razreda 1.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
se izvrši z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic in z združevanjem delnic kot
sledi:
– nominalna vrednost vsake delnice družbe se zmanjša z dosedanjih 20.000 SIT na
1.000 SIT;
– delnice se združijo tako, da se 15 starih navadnih delnic razreda 1 ali 15 starih
prednostnih delnic razreda 2 z nominalno
vrednostjo 20.000 SIT nadomesti z 1 novo
navadno delnico razreda 1 z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.
Osnovni kapital družbe v znesku
6,263.000 SIT je razdeljen na 6.263 navadnih delnic razreda 1 z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake delnice.
3.3. Povečanje osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v znesku
6,263.000
SIT
se
poveča
za
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1.700,000.000 SIT tako, da po izvršenem
povečanju znaša 1.706,263.000 SIT. Za
znesek povečanja osnovnega kapitala družba izda 1,700.000 novih navadnih imenskih delnic družbe razreda 1 z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT vsake delnice.
Skupna vrednost celotne izdaje delnic
po tem sklepu je 1.700,000.000 SIT.
Emisijski znesek delnic je enak nominalnemu znesku delnic.
Novo izdane delnice so navadne imenske delnice razreda 1, ki tvorijo z že izdanimi delnicami razreda 1 prve izdaje isti razred.
Novo izdane delnice so prosto prenosljive.
Dividende se izplačajo na način, ki ga
določi skupščina ob ugotovitvi dobička s
sklepom o uporabi in delitvi dobička družbe.
Novo izdane delnice se izdajo v nematerialni obliki z vpisom v KDD.
Izdaja delnic se objavi v Uradnem listu
RS.
1,700.000 novo izdanih delnic vplača
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, z izročitvijo stvarnega vložka, in sicer iz odstopom (cesijo) svojih terjatev v družbi v višini 1.700,000.000 SIT.
Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala po
tem sklepu skupščine družbe, se izteče zadnji delovni dan pred narokom za prisilno
poravnavo.
Za povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi tega sklepa se izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava
izglasovana in stopi v veljavo z dnem pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila s sprejetimi in uveljavljenimi odločitvami iz 3. točke dnevnega reda te
skupščine družbe.
5. Druge spremembe statuta družbe.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se dopolnitve in spremembe členov B.A, D.A, D.C, D.G, F.G in H.A
statuta družbe v predloženem besedilu.
Gradivo za sejo skupščine družbe
(vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta) je na vpogled na sedežu družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovna seja skupščine družbe dne 29. 3. 1999 ob 16. uri, v istem
prostoru.
Litostroj Holding, d.d.
uprava
Ob-1221
Uprava družbe Domel holding, družba
pooblaščenka, d.d., sklicuje
1. redno skupščio
delniške družbe,
ki bo dne 27. 3. 1999 ob 17. uri v
Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
organi skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1998 skupaj z revizorskim
poročilom revizijske družbe Price Waterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.
3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček v višini
23,433.132 SIT se razdeli tako, da se
21,930.075 SIT nameni za dividende delničarjem, razlika v višini 1,503.057 SIT pa
ostane nerazporejena.
Dividenda v višini 45 SIT bruto na delnico bo izplačana delničarjem, ki so vpisani v
delniško kjigo na dan sklica skupščine, najkasneje do 30. 4. 1999.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu s 17. členom
statuta družbe se oblikuje sklad lastnih delnic za namene iz 240. člena zakona o gospodarskih družbah v višini 48,000.000 SIT.
5. Imenovanje nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizijska družba Price Waterhouse Coopers, d.d., iz Ljubljane.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: statut družbe z dne 19.
3. 1998 se v 3. členu spremeni tako, da je
sedež družbe v Železnikih, Otoki 21.
Gradivo za skupščino družbe bo na razpolago vsem delničarjem na sedežu matičnega podjetja Domel, d.d., (Otoki 21, Železniki) pri Marici Tarfila, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Udeležbo na skupščini so delničarji oziroma njihovi pooblaščanci ali zakoniti zastopniki dolžni prijaviti vsaj 3 dni pred zasedanjem.
Lahko se prijavijo osebno na sedežu družbe
Domel, d.d., Železniki, pri Marici Tarfila vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, ali po pošti
na naslov Domel, d.d., Otoki 21, Železniki, s
pripisom prijava na skupščino. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih upravičenci prejmejo pred zasedanjem. Pooblastilo za zastopanje mora biti pismeno in mora
biti predloženo najkasneje ob prijavi udeležbe. Udeležba na skupščini brez predhodne
prijave ne bo možna.
Delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem.
Domel Holding Družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana
uprava
Ob-1271
Na podlagi 32. člena statuta delniške
družbe sklicujem
redno sejo skupščine
IRP Alpinum, d.d., Ribčev laz 50,
Bohinjsko jezero,
ki bo dne 30. 3. 1999 ob 14. uri v sejni
sobi hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, izvoli
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preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in
sprejme dnevni red v skladu s predlogom
sklicatelja.
2. Poročilo o poslovanju delniške družbe IRP Alpinum v letu 1998.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1998.
3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1998.
4. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
tretje točke 50. člena statuta delniške družbe v predlagani vsebini.
5. Vpranja in predlogi delničarjev.
Gradivo za sejo s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev las 50, Bohinjsko jezero, vsak delovnik med 11. in 13. uro.
Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolnitev dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se
pošlje sklicatelju skupščine, se navede namen in razlog dopolnitve ter obrazložen
predlog sklepa.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega
pooblaščenca se prijavi po telefaksu
723-446, telegramu ali s priporočeno pošto, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Če skupščina ob navedenem času ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje dne 6. 4.
1999 ob 14. uri v istem prostoru. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IRP Alpinum, d.d.,
direktor družbe
Ob-1272
Na podlagi 16. in 32. člena statuta družbe Uprava ETA, živilska industrija, d.d., s
sedežem v Kamniku, Kajuhova pot 4, sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 31. marca 1999, na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ter pozitivnega poročila pooblaščenega revizorja,
se sprejme letno poročilo o poslovanju ETE,
živilske industrije, d.d., za leto 1997.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme ugotovljena izguba in pokrivanje izgube iz preteklih let s 1. 1. 1998.
Celotna izguba je naslednja:
– iz leta 1993 – 90,491.301,40 SIT,
– iz leta 1997 – 143,126.936,32 SIT,
– revalorizacija
izgube
–
47,886.880,83 SIT,
in skupaj znaša – 281,505.118,55 SIT.
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Izguba se pokriva na naslednji način:
a) iz prenesenega čistega dobička preteklih let – 8,959.454,48 SIT,
b) iz
rezervnega
sklada
–
131,746.273,18 SIT,
c) iz revaloriziranega popravka prenesenega dobička – 1,779.486,49 SIT,
č) iz revaloriziranega popravka rezerv –
41,283.673,73 SIT,
d) iz revaloriziranega popravka osnovnega kapitala – 97,736.230,67 SIT,
kar skupaj znaša – 281,505.118,55 SIT.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1998 se imenuje revizijska hiša Price
Water House Coopers, d.d., Ljubljana.
6. a) Razrešitev članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa: razrešita se dosedanja
člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala: Alojzija Zakrajšek, predsednica ter Anton Černe, član.
6. b) Izvolitev novih članov nadzornega
sveta družbe, predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa: za nova člana nadzornega sveta družbe se izvoli: Aleša Čerina in
Matejo Jesenek. Mandat novoizvoljenima
članoma traja štiri leta.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika o
delu skupščine delničarjev ETA, živilska industrija, d.d.
Vpogled v gradiva: gradivo za dnevni red
s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Kamniku, Kajuhova
pot 4, vsak delovni dan od sklica skupščine
do zasedanja do 8. do 12. ure.
Čas sklica: skupščina je sklicana za 31.
3. 1999 ob 12. uri. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 13. uri, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo: delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi.
ETA, živilska industrija, d.d.,
uprava

Razne objave
Ob-1194
Lesonit, Lesno kemična industrija, d.d.,
Nikole Tesle 11, Ilirska Bistrica, ki jo zastopa direktor Franc Lipolt, dipl. inž. objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Predmet prodaje je stanovanje št. 3 v Maistrovi 18, Ilirska Bistrica, v izmeri 78,37 m2.
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Predmetna nepremičnina je locirana na
parc. št. 200/21, z.k. vl. št. 867, k.o. Trnovo,
– izklicna cena je 7,755.735 SIT,
– kupnina mora biti v celoti plačana v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
je rok plačila bistvena sestavina prodajne
pogodbe,
– dražitelji so dolžni položiti na račun prodajalca 775.600 SIT varščine, in sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter se s
potrdilom o tem plačilu izkazati pred začetkom
dražbe
(št.
ŽR
52210-601-000-0020395),
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,
– izročitev stanovanja in prenos lastništva se opravi šele po celotnem plačilu kupnine.
Javna dražba bo v četrtek 18. 3. 1999
ob 8. uri na sedežu podjetja.
Ogled je možen v ponedlejek 15. 3.
1999 ob 10. uri po predhodni najavi v kadrovski službi podjetja.
Lesonit, d.d., Ilirska Bistrica
Št. 620/99
Ob-1180
Na podlagi letnega načrta o nabavi sredstev, razpisujemo
zbiranje ponudb
za nabavo in montažo aparature
elektronske evidence delovnega časa
Predmet ponudbe: aparatura za elektronsko evidenco delovnega časa za 100
zaposlenih. Računalniški program se mora
navezovati na PC računalnik in mora omogočati mesečne in letne preglednice uporabe delovnega časa.
Ponudnik mora zagotoviti uradno inštrukturo uporabe programa ter stalni 24
urni servis za odpravo napak na programu
ali prenosu. Ponudniki pošljejo svojo ponudbo s predračunom v roku 8 dni na naslov: OŠ Danile Kumar, Godeževa 11,
1000 Ljubljana.
Vse informacije dobite na istem naslovu
od ponedeljka do četrtka med 9. in 13. uro
na telefonski številki 041/654-474.
Pri izbiri ponudnika bosta odločala ponujena cena, rok plačila in servisna dejavnost ponudnika.
Ravnatelj šole, kot zastopnik ni dolžan
skleniti pogodbe o nabavi in izbiri.
Osnovna šola Danile Kumar, p.o.,
Ljubljana
Ob-1306
Gruden Rajko, Moste 68, 1218
Komenda, preklicuje naslednje dokumente
(zavarovalne police Adriatic) tip in št.:
1-AO-97: 642315, 673438–673441,
673711–673712, 673716, 673908–
673911, 673913–673914, 415255,
673919–673920,
687001–687010,
553133–553140;
1-IM:
189170–
189175; 1-KOP: 6281–6290; 6-MOT:
9882–9885;
AA-PON-01:
182554;
O-NEZ-POL: 3862–3870; OZ-3: 139746–
139750; PV-2: 487; S-T-44: 6215–6220;
STAN-94: 68906–68925; Z-3: 154016–
154025; ZK: 516610, 570597, 570140,
570598, 570476, 570599, 570485,
570600, 570591, 570592, 570593,
570596, 481313, 455950, 481812,
483298, 515492.

Stran

1104 / Št. 12 / 26. 2. 1999

Št. 88/99
Ob-1273
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, preklicuje 2 pečata:
– pečat pravokotne oblike s tekstom:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO
ZA
ZNANOST
IN
TEHNOLOGIJO,
LJUBLJANA, ŠT. 4, s slovenskim grbom
nad navedenim tekstom, in
– pečat okrogle oblike s tekstom:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO
ZA
ZNANOST
IN
TEHNOLOGIJO,
LJUBLJANA, št. 2, s slovenskim grbom v
sredini pečata.
Ob-1280
HI-TECH JÄGER & STREHAR, elektronika, inženiring, trgovina, servis, zastopstva, d.o.o., Gorenjska cesta 13, Medvode,
preklicuje žig pravokotne oblike z besedilom: HI-TECH JAGER & STREHAR, d.o.o.,
in številko 1 v desnem zgornjem kotu.
Ob-1163
Tekstil, d.d., Letališka c. 34, Ljubljana,
preklicuje spričevalo gostinske šole, Ljubljana (1971), smer vodja kuhinje, spričevalo gostinske šole v Zagorju (1963) smer
kuhar, na ime Kuret Angelca; spričevalo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost, komercialni tehnik, spričevalo izdano dne
23. 6. 1983, na ime Spačal Marjana.
Avtocenter Krašna, Škocjan 22, Škocjan, preklicuje izjavo o ustreznosti in brezhibnosti vozila, št. A 10118041, št. šasije
VF1fdCCh517543690. g-12231
Avtoprevozništvo Ogorelc s.p., Veliki
obrež 29, Dobova, preklicuje priglasitveni
list, opr. št. 02-0293/94-3, mat. št.
5500238. g-12330
Bavdež Justina, Šentvid pri Stični 260,
Šentvid pri Stični, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 09-0485/94. g-12101
Cevzar Ivan s.p., Attemsov trg 14,
Gornji Grad, preklicuje priglasitveni list,opravilna št. 35-490/94. p-12056
Claas, Letališka 16, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1016211 od 25.5.1998.
p-12019
Knez Jože s.p., Trubarjevo naselje 25,
Rimske Toplice, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 20-0245/94, izdan 25. 8. 1994,
ERO 5377718, izdan pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. g-12096
Maverick international d.o.o., Stegne
11, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom Maverick International d.o.o. Stegne
11 Ljubljana, Slovenija. s-12376
Okrepčevalnica Medved Boris, Ul. 21.
oktobra 10, Črnomelj, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 05-504/95, mat. št. 55/
9875, izdan 1. 1. 1995. g-12021
Osnovna šola Vič, Abramova 26, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike s
premerom 3 cm, z vsebino: OSNOVNA
ŠOLA VIČ LJUBLJANA p. o. s-12183
Osvald Anton, Hradeckega cesta 64,
Ljubljana, preklicuje original obrtno dovolje-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nje št. 055664/1853/01-35/1995, izdano 15. 12. 1995. s-12056
Pivek Elvis, Aličeva ulica 18, Ljubljana, preklicuje odločbo obrtnega dovolenja,
št. 036409/1883/00-36/1995 izdana dne
6.3.1995. s-12239
Selimović Salim, Smolenja vas n.h.,
Novo mesto, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 038-1684/95. g-12104
Tomažin Franc, Kukmaka 4, Velike
Lašče, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 28-1256/94. s-12074
Totič Hranislav, Obrtniška 16, Koper,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
17-II-3-1179/94, mat. št. 5249206.
g-12099
Vidergar Maksimiljan, Dolenjska cesta 148, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list, opravilna št. 28-1245/94 z dne
6.6.1994. s-12375
Vugrinec Marjeta, Koblje 64, Kobilje,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
22-0143/94, mat. št. 5945945, vpis 1. 1.
1999. g-12020

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Babnik Manja, V Mlinu 51, Šempeter,
maloobmejno prepustnico št. AI 65889, izdala UE Nova Gorica. g-12371
Baranja Ernest, Šalovci 211, Šalovci,
potni list št. BA 276218, izdala UE Murska
Sobota. p-12042
Berginc Valter, Srpenica 35, Srpenica, potni list št. AA 055264, izdala UE Tolmin. g-12159
Bernik Slavica, Kambreško 6, Ročinj,
potni list št. BA 593125, izdala UE Nova
Gorica. g-12157
Bobič Anton, Dobe 9/a, Kostanjevica
na Krki, potni list št. BA 530830, izdala UE
Krško. p-12079
Bohnec Darko, Prešernova 11, Trzin,
potni list št. AA 301310. s-12287
Bonin Petra, Manžan 49a, Koper, maloobmejno prepustnico št. AI 124185, izdala UE Koper. g-12152
Bošković Jasminka, Šalek 90, Velenje, potni list št. AA 563466. p-12032
Bratina Dušan, Stomaž 7, Dobravlje,
potni list št. AA 695906, izdala UE Ajdovščina. g-12155
Brecelj Franko, Ul. Gradnikove brigade 57, Nova Gorica, potni list št. AA
398535, izdala UE Nova Gorica.
g-12296
Brezovac Branivoje, Slovenska c. 26,
Mengeš, potni list št. AA 266232, izdala UE
Domžale. s-12219

Bujanovič Branko, Kovorska cesta 27,
Tržič, potni list št. AA 55659. p-12050
Butolo Vojko, Gortinska cesta 35, Muta, potni list št. AA 026810, izdala UE Radlje ob Dravi. p-12040
Cej Martina, Cankarjeva ulica 48,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico
št. AI 86247, izdala UE Nova Gorica.
g-12297
Cej Martina, Cankarjeva 48, Nova Gorica, potni list št. BA 568384, izdala UE
Nova Gorica. g-12298
Cej Stanislav, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, potni list št. BA 568385, izdala UE
Nova Gorica. g-12299
Čebašek Jože, Strahinj 124, Naklo,
potni list št. AA 015369, izdala UE Kranj.
s-12034
Dekleva Alenka, Zg. Škofije 5/c, Koper, maloobmejno prepustnico št. AI
110717, izdala UE Koper. g-12300
Dimnik Dražen, Vurnikova 5, Ljubljana, potni list št. AA 936713, izdala UE Ljubljana. s-12365
Dolžan Marko, Slovenska 51/a, Ljubljana, potni list št. BA 540261, izdan 22. 4.
1996. s-12244
Draganović Rifet, Na zelenici 6, Celje,
potni list št. AA 836670. s-12091
Erhatič Dušan, Osluševci 4o/a, Podgorci, potni list št. BA 641745. g-12042
Erhatič Lenart, Osluševci 40/a, Podgorci, potni list št. AA 324140, izdala UE
Ormož. g-12163
Erhatič Mojca, Osluševci 40/a, Podgorci, potni list št. BA 641744. g-12040
Erhatič Stanislava, Osluševci 407a,
Podgorci, potni list št. AA 324135.
g-12041
Farkaš Majda, Jakčeva 38, Ljubljana,
potni list št. AA 713064. s-12068
Filipič Ivan, Vodnikova 8, Ljubljana,
potni list št. BA 591984. s-12169
Gabrijelčič Franc, Bratovševa pl. 6,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 139292.
s-12203
Gradišnik Dejan, Tomšičeva ul. 24,
Slovenska Bistrica, potni list št. AA 487015.
p-12026
Grgić Mato, Spodnje Škofije 167,
Škofije, potni list št. AA 397416, izdala UE
Koper. g-12368
Hasanagić Samir, Zg. Škofije 95, Škofije, potni list št. AA 485171, izdala UE Koper. g-12153
Hercog Matija, Medvedova 33, Maribor, potni list št. BA 485943, izdala UE
Maribor. p-12088
Homan Marta, Ljubljanska c. 19 a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 34934.
p-12024
Homar Stanko, Dupeljne 11, Lukovica, potni list št. AA 34606, izdala UE Domžale. s-12179
Jakončič Boris, Vipolže 62, Dobrovo,
potni list št. AA 400148, izdala UE Nova
Gorica. g-12156
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Janžekovič Damijan, Borova vas 20,
Maribor, potni list št. BA 161215, izdala UE
Maribor. p-12066
Jež Vlado, Celovška c. 123, Ljubljana, potni list št. BA 884157, izdala UE Ljubljana. s-12310
Jelenko Nina, Paka 73/e, Velenje,
osebno izkaznico št. 66957. p-12021
Jesenovec Darko, Tržaška cesta 55,
Vrhnika, potni list št. BA 387323. s-12364
Joha Vojko, Prvomajska 7, Maribor,
potni list št. AA 242780. p-12034
Kavčič Mateja, Mestni trg 27, Škofja
Loka, potni list št. AA 11241, izdala UE
Škofja Loka. s-12142
Kesič Aleksander Borut, Herbesteinova 14, Ljubljana, potni list št. BA 102135.
s-12146
Kesič Breda, Herbesteinova 14, Ljubljana, potni list št. BA 102134. s-12147
Kesič Žan, Herbesteinova 14, Ljubljana, potni list št. BA 522755. s-12145
Kesič Živa, Herbesteinova 14, Ljubljana, potni list št. BA 771935. s-12148
Klemenc Maja, Straški vrh 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 95892.
s-12386
Knaus Franc, Nuskova 51, Rogašovci, maloobmejno prepustnico za Avstrijo, št.
AG 1867, izdala UE Murska Sobota.
p-12041
Krašovec Matej, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85737.
s-22013
Krivić Ramiza, Celovška 264, Ljubljana, potni list št. AA 536755, izdala UE Ljubljana. s-12315
Ladič Dejan, Pako 8, Borovnica, potni
list št. BA 141774. s-12294
Lazić Miroslav, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list št. BA 480619. s-12062
Leben Franc, Planina 5, Ajdovščina,
potni list št. AA 209674, izdala UE Koper.
g-12160
Leben Julijana, Planina 5, Ajdovščina,
maloobmejno prepustnico št. AI 37392, izdala UE Koper. g-12161
Leben Julijana, Planina 5, Ajdovščina,
potni list št. AA 209676, izdala UE Koper.
g-12162
Levstek Petra, Gora Petrinci 13, Sodražica, potni list št. AA 387717, izdala UE
Ribnica. s-12316
Maliqi Valerija, Kogojeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 677329, izdala UE Ljubljana. s-12222
Mežnar Štefka, Ihan, Taborska 8,
Domžale, potni list št. AA 759420. s-12385
Medjedović Edmir, Tovarniška cesta
24, Logatec, potni list št. BA 792246.
s-12328
Mejač Daniela, Ljubljanska c. 1, Borovnica, osebno izkaznico, št. 75494.
s-12233
Mihajlović Radisav, Šorlijeva 10,
Kranj, osebno izkaznico za tujca, št.
AH012166, izdala UE Kranj. s-12325

Št.

Mikolič Udovč Andreja, Seidlova c.
66, Novo mesto, potni list št. BA 356319.
g-12037
Mlinar Janez, Rateče 109 c, Rateče,
potni list št. AA 56617. s-12211
Muller Robi, Pušča 32a, Murska Sobota, potni list št. BA 195968, izdala UE
Murska Sobota. p-12001
Nastran Simona, Studeno 33, Škofja
Loka, potni list št. BA 714507. s-12002
Novak Anton, Šmartinska 239, Ljubljana, potni list št. BA 205980. s-13089
Ocepek Klara, Šolnova 8, Velenje,
osebno izkaznico št. 73987. p-12081
Okić Edis, Cesta na Brdo 109, Ljubljana, potni list št. BA 497383, izdala UE
Ljubljana. g-12382
Pajnik Zvonimir, V Mlinu 31, Šempeter pri G., potni list št. AA 551457, izdala
UE Nova Gorica. g-12370
Palčič Milivoj, Vena Pilona 14, Koper,
potni list št. AA 512780. g-12031
Perpar Franc, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, potni list št. BA 579346,
izdala UE Celje. p-12068
Perpar Renata, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, potni list št. BA 107470,
izdala UE Celje. p-12069
Pešec Uroš, Ul. Tončke Čečeve 11,
Celje, potni list št. AA 567100, izdala UE
Celje. p-12067
Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, potni list št. AA 183763, izdala UE Celje.
p-12077
Podobnik Primož, Erjavčeva ul. 18,
Nova Gorica, potni list št. AA 399843, izdala UE Nova Gorica. g-12372
Pragar Boštjan, Pod ostrim vrhom 29
c, Trbovlje, potni list št. AA 741783.
s-12133
Radin Boštjan, Krožna c. 8, Koper,
potni list št. BA 574267, izdala UE Koper.
g-12373
Račič Darko, Ul. Lovre Klemenčiča 7,
Ljubljana, potni list št. AA 827312, izdala
UE Ljubljana. s-12057
Roethel Franc, Devinska 6, Ljubljana,
potni list št. AA 76474, izdala UE Ljubljana.
s-12048
Roethel Ljudmila, Devinska 6, Ljubljana, potni list št. AA 76543, izdala UE Ljubljana. s-12049
Rozman Polona, Prešernova c. 4,
Domžale, osebno izkaznico št. 60714.
s-12138
Ručigaj Janko, Cesta na Brod 20,
Ljubljana, potni list št. AA 600122, izdala
UE Ljubljana. s-12312
Sajovic Gregor, Dermastijeva 5, Radomlje, potni list št. AA 644407, izdala UE
Domžale. s-12140
Smolnikar Bojan, Partizanska 1 a,
Bled, potni list št. BA 756580. g-12225
Stanovnik Franc, Cesta Dolomitskega
odreda 13, Brezovica, potni list št. BA
069615. s-12171
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Šikman Vesna, Šaleška c. 2c, Velenje, preklic potnega lista, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 87/98, p-87059. p-12013
Škorc Robert, Albrehtova 12, Škofljica, potni list št. BA 290852. s-12390
Škrabec Janez, Hrovača 42, Ribnica,
potni list št. BA 597565. s-12069
Šobak Kornelija, Bezenškova ulica 9,
Celje, potni list št. BA 18855. p-12027
Šribar Ljudmila, Šišenska 91, Ljubljana, potni list št. BA 190474, izdala UE Ljubljana. s-12308
Terčelj Verovšek Katja, Pod topoli 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 75310.
s-12320
Terčelj Verovšek Katja, Pod topoli 25,
Ljubljana, potni list št. AA 308368. s-12321
Thaqi Ismet, Železnikova ulica 10, Maribor, osebno izkaznico za tujca, št. AH
7019, izdana 12. 9. 1995 pri UE Maribor.
p-12043
Tkalčič Marko, Bazoviška 8, Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI 109564.
s-12388
Trobiš Dominik, Šaranovičeva ul. 7c,
Celje, potni list št. BA 596025, izdala UE
Celje. p-12002
Udovč Marjan, Seidlova c. 66, Novo
mesto, potni list št. BA 356320. g-12039
Urbanc Matjaž, Bratov Jakopič 6,
Ljubljana, potni list št. AA 934694. s-12086
Urbič Ivan, Dolenja Dobrava 12, Trebnje, potni list št. AA 744601, izdala UE Trebnje. g-12158
Urek Bohnec Ana, Prešernova 11, Trzin, potni list št. AA 310381. s-12288
Vasiljević David, Dobrteša vas 16/g,
Šempeter, potni list št. BA 842586, izdala
UE Žalec. p-12011
Vipotnik Tina, Levstikova 13, Ljubljana, potni list št. AA 448751. s-12088
Vrtačnik Igor, Teslova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 68010. s-12262
Weingerl Gorazd, Na Jelovcu 70,
2354 Bresternica, osebno izkaznico, št.
9303. p-12008
Zalar Stnaislav, Vrhovčeva 30, Log pri
Brezovici, potni list št. AA 045819, izdala
UE Vrhnika. s-12206
Zilić Hajrija, Cesta v Pečale 46, Ljubljana, potni list št. BA 289861. s-12054

Druge listine
Adamič Tanja, Graben 3, Ortnek, spričevalo 3. letnik Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1998. s-12307
Alič Aksinija, Dvorski trg 10, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307403, št. reg. 50804, izdala UE Kranj.
g-12207
Anžič Lidija, Lepodvorska ulica 2,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole, izdano leta 1972, na ime Podgornik Lidija. s-12329
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Andrejašič Matjaž, Regentova 14, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8616,
izdala UE Piran. g-12361
Avbelj Darja, Miklošičeva 12 b, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004409, št. reg. 29240, izdala UE Domžale. s-12395
Avbelj Darjo, Cahova 10, Ankaran,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strkovnih šol-smer avtoelektrika, izdano leta
1974. g-12009
Avdić Edhem, Meline 1, Spodnja Idrija, spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske
šole, izdano leta 1978. s-12230
Awianowicz Šrot Irena, Ulica bratov
Babnik 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje,kat. BGH, št. S 971385, št. reg.
132696. s-12200
Awianowicz Šrot Irena, Ulica bratov
Babnik 45, Ljubljana, izjavo o ustreznostiin
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1024642,
št.
šasije
WVWZZZGKŽWR576634.
s-12202
Babič Miloš, Ul. M. Kerin 6, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15851.
p-12038
Barut Simon, Cesta Andreja Bitenca
112, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1215604, reg. št. 192291,
izdala UE Ljubljana. s-12058
Begić Ibro, Cazin, BIH, delovno knjižico. s-12033
Berden Pavel, Velika Polana 123/a,
Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5157, izdala UE Lendava.
p-12085
Berglez Matej, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 998730, št. reg. 206229. s-12327
Bezjak Olga, Špuhlja 87, Ptuj, spričevalo Pedagoške šole v Mariboru, izdano leta 1981. g-12276
Blažič Auguštin, Stara Loka 110, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7400. s-12072
Blekič Hamdija, Benedičiča 2/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S547200. g-12017
Božič Branko, Novovaška ulica
151, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17537, izdala UE Škofja Loka.
g-12193
Božič Petra, Livade 36, Izola, spričevalo 3. letnika Srednje turistične šole, šolsko leto 94/95. g-12363
Boben Vasja, Pehačkova 9, Logatec,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tehnične in naravoslovne šole v Postojni, izdani leta
1992,1993. s-12379
Bohinc Alberto, Oldhamska cesta 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S289457, št. reg. 38323, izdala UE Kranj.
s-12304
Bonaca Fabjan, Korte 143, Izola, zaključno spričevalo za ladijskega strojnega
tehnika. g-12103
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Borkovič Matej, Bratovševa ploščad
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1104019, št. reg. 213158.
s-12149
Boškan Božena, Ravne 12, Tržič, spričevalo 4. letnika SEUAŠ Kranj, smer upravni tehnik. g-12209
Brajnik Peter, Maroltova ul. 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250079, reg. št. 223763, izdala UE Ljubljana. s-12305
Budja Mevec Iris, Cerkova ulica 7, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11438, izdala UE Vrhnika. s-12022
Bujanovič Branko, Kovorska cesta 27,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6862, izdala UE Tržič. g-12242
Bukovnik Silvo, Št. Janž pri Radljah
64, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 5451, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-12046
Bunderla Emilija, Kuzma 31, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 28157. g-12130
Car Ervin, Kupšinci 59, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 26187.
g-12106
Cekič Sebastjan, Celjska c. 15, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 40313.
p-12060
Čadež Polona, Studenčice 23, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
128489, reg. št. 215688, izdala UE Ljubljana. s-12204
Čajić Eldin, Moša Pijade 6, Črnomelj,
spričevalo 4. letnika Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-12087
Čajić Eldin, Moša Pijade 6, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-12136
Čerenjak Gregor, Erjavčeva ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št.29818. p-12052
Černe Andrej, Cesta II grupe odredov
30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1031. s-12253
Češek Vesna, Armeško 30, Brestanica, spričevalo. g-12278
Dabižljević Goran, Krakovski nasip 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38844. s-12079
Debelak Jana, Stara Oselica 54, Gorenja vas, vozovnico, št. 474617, izdal Alpetour Škofja Loka. g-12018
Detmar Anica, Ravne pri Šmartnem 5,
Laze v Tuhinju, spričevalo o končani OŠ
Ljubno ob Savinji. g-12016
Dokl David, Braslovče 39, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 488991,
izdala UE Žalec. p-12089
Doles Planinšek Natalija, C. Cirila Kosmača 53c, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 28183. p-12049
Dragar Klemen, Seliškarjeva 4, Črnuče, indeks, št. 41398 FOV Kranj.
g-12346

Drandič Igor, Klenik 7, Pivka, diplomo
Zdravstvene šole v Celju, izdana leta 1988.
g-12359
Drofenik Silva, Plečnikova 22a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6576.
p-12020
Dular Andreas, Topniška 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23940391,
s-12401
Erjavec Gregor, Ul. Bratov Jančar 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16918. s-12176
Ezić Elvira, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1594.
s-12220
Fajt Hari, Lukežiči 33/b, Renče, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 37451, izdala UE Nova Gorica. g-12036
Falež Drago, Brezole 39, Rače, spričevalo o končani OŠ Rače. s-12283
Ferfolja Anita, C, na Čuklje 31, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, št. 40870. g-12343
Ferlež Alenka, Ul. Marije Hvaličeve 8,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok, izdano leta 1996. s-12232
Ferlič Marija, Šentiljska cesta 116,
Maribor, indeks, št. 12300, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. s-12180
Filej Cvetka, Dramlje 25 A, Šentjur pri
Celju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10288. p-12035
Filipančič Matjaž, Kotlje 59, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12208, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-12336
Fortuna Egon, Dekani 139, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 40027. g-12266
Fridrih Jože, Ksaver Meška 8, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6529,
izdala UE Ormož. g-12011
Gaberščik Ida, Monrejce 5c, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 834514,
izdala UE Tolmin. g-12261
Gale Žiga, Sp. Rudnik C.II/22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14341. s-12071
Gerkšič Jožica, Gornji Suhor 1, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
693141, reg. št. 4015, izdala UE Metlika.
g-12259
Gobec Rok, Kompole 156, Štore,
vozniško dovoljenje, št. 43603. p-12076
Golob Filip, Na Hribu 34, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 539090,
izdala UE Ajdovščina. g-12374
Golob Peter, Legen 107, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
12766. g-12127
Gračner Veronika, Ul. bratov Učakar
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 646176, reg. št. 89309, izdala
UE Ljubljana. s-12043
Gregorinčič Matejka, Sp. Kamenščak
31/b, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9481, izdala UE Ljutomer.
g-12348
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Gregorčič Sebastijan, Poljanska 22c,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8910. s-12154
Grlj Julija, Jasen 12 a, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica,
izdano leta 1991. s-12229
Gruborović Dušan, Goriška c. 15, Ajdovščina, vozniško dovoljenje. g-12351
Hafner Miro, Podreča 95, Mavčiče,
delovno knjižico. s-12007
Hanžek Apolonija, Preglov trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930279, št. reg. 142631. s-12067
Herak Suzana, Rimska ploščad 16,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole, smer upravni tehnik.
g-12201
Holc Sandi, Rakovlje 17/b, Braslovče, dijaško mesečno vozovnico, št. 21725.
s-12025
Homan Marta, Ljubljanska c. 19 a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S807776, št. reg. 18650, izdala UE Kranj.
g-12066
Homar Stanko, Dupeljne 11, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 676214, reg. št. 11042, izdala UE Domžale. s-12178
Hrastar Andrej, Cerovec 1 a, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. D
1161198, št. reg. 11029, izdala UE Trebnje. s-12053
Hrovat Lidija, Sp. Roje 3, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1195468, izdala UE Žalec. p-12071
Humar Metod, Orehova ulica 3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14267, izdala UE Kamnik. s-12070
Ivanec Staša, Cesta VIII/5, Ribnica,
službeno izkaznico št. 18980284, izdala
Filozofska fakulteta. s-12061
Jambrek Primož, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, indeks, št. 21010549, izdala FDV
v Ljubljani. s-12089
Jančar Janez, Kresnice 111, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
859288. s-12073
Jarc Viviana, Razlagova ulica 9, Maribor, delovno knjižico. s-12143
Jazbec Marjan, Zelenica 4, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1081857, izdala UE Žalec. p-12058
Ježovnik Danica, Mariborska 76/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
42719, izdala UE Celje. p-12017
Jelenc Alma, Kropa 61a, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18807.
g-12270
Jene Franci, Križ 52, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8583. p-12009
Jere Franc Sašo, Mencingerjeva 93,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-2031/94. s-12046
Jerman Lina, Agrokominatska 6 B,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10277. s-12272

Št.

Jober Pija, Kvedrova cesta 7, Ljubljana, indeks Srednje naravoslovnme šole v
Ljubljani, izdano na ime Kunstek Pija.
s-12247
Joskić Novica, Steletova cesta 21,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.18818, izdala UE Kamnik. s-12167
Jovanović Rosana, Spodnje Duplice
3, Grosuplje, indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-12047
Jug Andreja, Tavčarjeva 7, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11366, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-12025
Jug Martina, Bukovica 50, Renče,
vozniško dovoljenje. g-12353
Jurić Dragan, Rudarska 14, Idrija, vozniško dovoljenje za voz. inštruktorja, za kat.
AB, št. 14, ser. št. SB00003424, izdala UE
Idrija. p-12062
Jurić Dragan, rudarska 14, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
000303545, reg. št. 6472, izdala UE Idrija. p-12064
Jurić Dragana, Obala 113, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12470.
g-12345
Jurovič Bojan, Prežihova 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6379,
izdala UE Brežice. p-12055
Kalamanda Jelenko, Banja Luka, BIH,
diplomo Centra strokovnih šol in osebnih
storitev. s-12030
Kalin Karolina, Prvomajska 8, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6527, izdala UE Novo mesto. g-12012
Karajkovič Muharem, Kosovelova 23,
Izola, delovno knjižico. g-12360
Kastelic Andrej, Vršiška 19, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1175610, izdala UE Jesenice.
s-12060
Kavaš Božica, Petrovičeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta 1983 in 1984 na ime Butina
Božica. s-12378
Kašca Jože, Soča 38, Soča, izkaznico vojnega veterana, št. 027573, izdana
leta1997. g-12275
Kelenc Matej, Formin 32 b, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36664,
izdala UE Ptuj. g-12197
Kirić Draga, Mačkova ulica 4, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje frizerske
šole, izdano leta 1973. s-12128
Kitanović Marko, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za strojništvo, izdano leta 1997.
s-12236
Klemenc Aleksandra, Pod gonjami
120, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16749, izdala UE Ravne na Koroškem. s-12248
Kobe Jasna, Log 1, Postojna, maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna, izdano
leta 1972. s-12313
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Kocjančič Gregor, Izletniška 58, Koper, vozniško dovoljenje, št. 41005.
g-12258
Kogovšek Ajda, Rašiška ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103196, št. reg. 212616. s-12026
Kolenc Majda, Cesta v Pregavor 4,
Izola, zavarovalno polico, št. 549490, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-12362
Kolenc Paulin Lidija, Dunajska cesta
172, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 934608, št. reg. 144376.
s-12398
Kolenko Majda, Klanska ulica 19,
Medvode, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Srednje šole za medicinske
sestre, izdano leta 1981 in 1982 na ime
Hočevar Majda. s-12001
Kolman Viktor, Grajska 16, Bled, delovno knjižico. p-12074
Končar Bernard, Spodnji Log 44, Litija, spričevalo 4. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-12092
Končnik Dejan, Vel. Pirešica 56, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1256910, izdala UE Žalec. p-12048
Kosec Marcela, Janševa 12, Mengeš,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za medicinske
sestre v Ljubljani, izdani na ime Rožič Marcela. s-12369
Kržan Andreja, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12059
Krajnc Darka, Gogalova ul. 9, Kranj,
delovno knjižico. s-12281
Kramberger Boris, Ul. M. Gorkega 12,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 20447.
p-12039
Kravanja Andrejka, Koritnica 20, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 243073, izdala UE Tolmin. g-12190
Krempl Janko, Mladinska 1, Gornja
Radgona, delovno knjižico. p-12023
Križanec Ivan, Ul. Jožefe Lackove 17,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
64538, izdala UE Maribor. g-12331
Kromar Matej, Suhadolčeva 57, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3133.
s-12311
Krupič Zemina, Koroška c. 18, Tržič,
letno vozovnico, izdal Integral. g-12349
Kužnar Ernest, Kristanova ul. 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1051049, reg. št. 95746, izdala UE Ljubljana. s-12290
Kužnar Ernest, Kristanova 4, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 009749,
izdala UE Ljubljana 27. 2. 1997. s-12291
Kucler Dragica, Mačkovo naselje 20,
Šenčur, zaključno spričevalo Gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1980 na ime Kubelka Dragica. g-12191
Kunc Miha, Vojkova c. 77, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdani leta 1994 in 1995.
s-12028

Stran

1108 / Št. 12 / 26. 2. 1999

Kverh Milan, Vogelna ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 639012, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-12285
Lah Ivan, Kajuhova 7, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6092, izdala
UE Ptuj. g-12114
Lakner Peter, Breg 74, Stara cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11971,
izdala UE Kočevje. g-12131
Lavriha Matjaž, Kocjančičeva ulica 29,
Sadinja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 888675, reg. št. 143085, izdala UE
Ljubljana. s-12309
Leiler Boštjan, Reboljeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415178, št. reg. 104424. s-12085
Lesjak Mrijan, Glavarstvo 4, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15884, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-12271
Levičnik Miha, Orehovica 20, Izlake,
vozniško dovoljenje, št. 80278. p-12037
Likar Barbara, Lavričeva 58, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 1097473, izdala Pedagoška fakulteta. s-12217
Liljana Horvat, Na Hribu 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 207337,
izdala UE Ljubljana. g-12113
Lipar Jože, Zg. Tinsko 31, Loka pri
Žusmu, zavarovalno polico. g-12342
Lipoglavšek Polona, Titova ulica 93,
Radeče, spričevalo 3. letnika Srednje grafične šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-12082
Ljubec Živa, Kvedrova 6, Koper, vozniško dovoljenje, št. 43747. g-12257
Logar Luka, Resljeva cesta 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1213611, št. reg. 157213. s-12094
Lokar Alojz, Bukovica št. 6a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1671,
izdala UE Litija. s-12139
Lukič Marko, Pot na Brod 12, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Laško. p-12016
Lukič Uroš, Pot na Brod 12, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Laško. p-12015
Luznar Barbara, Jamova cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 729873, št. reg. 178592. s-12184
Magdič Edita, Litijska cesta 307, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1233001, izdala Tilia. s-12044
Mahne Mitja, Jarše 36/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447190, reg. št. 191524, izdala UE Ljubljana. s-12024
Majetić Redžo, Majetiči, Cazin, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu za žerjavarja-upravljenje s kabine, izdano leta
1981. s-12080
Majhen Marica, Jurovci 4, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28420, izdala UE Ptuj. g-12334
Majhenič Silven, Ekartova ulica 21 A,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4.
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letnika Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta 1994. s-12252
Malovrh Anton, Šentjošt nad Horjulom
37, Horjul, diplomo Poklicne šole Litostroj,
izdana leta 1976. s-12134
Mandl Bogomir, Sp. Jablane 43e, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.17817, izdala UE Ptuj. g-12150
Marinič Rudi, Lukežiči 1/g, Renče,
vozniško dovoljenje. g-12355
Markuš Urška, Ob suhi 23, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.16360, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-12115
Martinčič Tomaž, Hohovica 2, Gabrovka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole Tacen, izdano leta 1998.
s-12273
Mastnak Aleš, Cankarjeva 1/c, Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične
šole Celje, gradbena smer, izdano leta
1993. s-12185
Matekovič Darinka, C.B.E. 84, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
655434, reg. št. 3917. g-12120
Matevljič Marjan, Zupančičeva 28, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4014, izdala UE Piran. g-12121
Matk Marija, Logarska dolina 21, Solčava, delovno knjižico, reg. št. 6160, ser.
št. 27248, izdala SO Mozirje 16. 1. 1973.
p-12044
Merc Suzana, Hajdoše 110, Hajdina, spričevalo 4. letnika Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1983.
g-12105
Merc Suzana, Hajdoše 110, Hajdina,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1982. g-12108
Merc Suzana, Hajdoše 110, Hajdina,
spričevalo 2. letnika Upravno administrativne šole Ptu, izdano leta 1981. g-12110
Merc Suzana, Hajdoše 110, Hajdina,
spričevalo 1. letnika Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1980. g-12112
Merc Suzana, Hajdoše 110, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26613,
izdala UE Ptuj. g-12129
Mernik Franc, Ul. frankolovskih žrtev
9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11841. p-12070
Mesarec Stanislav, Čopova 3, Žalec,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične
šole Celje, smer gradbeni tehnik, izdani leta
1969 in 1970. p-12053
Mesarič Benjamin, Finžgarjeva 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
32301, izdala UE Ptuj. g-12188
Meško Zvonko, Placar 72, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34582,
izdala UE Ptuj. g-12118
Mihajlović Radisav, Šorlijeva 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št.S 288306, reg. št. 3230, izdala UE
Kranj. s-12324
Mihalič Boštjan, Kruplivnik 28, Grad,
vozniško dovoljenje, št. 33402. g-12350

Mihalič Mitja, Ozizla 16, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16290, izdala UE Sežana. g-12208
Mihelčič Andreja, Gorjančeva ul. 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844494, reg. št. 76183, izdala UE
Ljubljana. s-12226
Mihelčič Rok, Gotska ulica 12, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik GimnazijeŠentvid, izdani leta 1996 in 1998. s-12035
Miklič Peter, Ambrus 36, Zagradec,
zavarovalno polico, št. 584947, izdala Zavarovalnica Tilia. g-12279
Miknič Dani, Kozlovičeva 31, Koper,
zavarovalno polico, št. 0621789. g-12352
Mikuž Helena, Čekovnik 38, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
533504, reg. št. 9949, izdala UE Idrija.
p-12045
Mlakar Rotija, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12292
Mlakar Terezija, Studenec 62, Studenec, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 2468.
p-12028
Modić Nenad, Koželjskega ulica 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28030, izdala UE Velenje. p-12063
Mojzer Tanja, Apače 43, Ptuj, študentsko izkaznico št. 18980465, izdala Filozofska fakulteta. s-12166
Mošić David, Kozinova c. 19, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17746, izdala UE Grosuplje. s-12234
Mrak Lilijana, Stanežiče 63 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S893144, št. reg. 118218. s-12323
Mrkonjić Ružić Mijo, Celovška cesta
74a, Ljubljana, delovno knjižico. s-12367
Mrša Aleš, Ulica Malči Beličeve 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103557, št. reg. 212890. s-12302
Muller Doris, Gostinčeva 17, Domžale, diplomo Srednje vzgojiteljske šole, izdana leta 1986 na ime Dvornik Doris. s-12384
Munda Martin, Vrtnarska 2, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, št. 2282.
g-12340
Munih Omero, Topniška ulica 64,
Ljubljana, indeks in diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani. s-12241
Nasteska Biljana, Pot na Rakovo jelšo
85, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. S 1001605, št. reg. 201314.
s-12057
Nastran Simona, Studeno 33, Škofja
Loka, indeks, št. 13496, izdala FDV v Ljubljani. s-12003
Nastran Simona, Studeno 33, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 13496, izdala FDV v Ljubljani. s-12004
Novak Jože, Jama 24a, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643888, reg. št. 27691, izdala UE Kranj.
g-12269
Novosel John, Brezje 1b pri Vel. dolini, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje. g-12341
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Obid Dušan, Franca Mlakarja 48,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1404. s-12205
Onuk Rudolf, Glavni trg 4, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9357, izdala
UE Radlje ob Dravi. p-12080
Operčkal Peter, Dol pod Gojko 11,
Frankolovo, delovno knjižico. p-12059
Ovčarič Danijel, Mrzlava vas 14, Krška vas, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit Srednje šole Celje. p-12073
Pal Albina, Draženska cesta 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 350, izdala UE Ptuj. g-12332
Pantelič Aleksander, Ul. Janeza Puharja 6, Kranj, zaključno spričevalo elektrostrojne šole Iskra Kranj, izdano leta 1998.
g-12100
Parkelj Martin, Novo Polje cesta VII/
28 a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
569318, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-12144
Pavlek Ivan, Gubčeva 8, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3999, izdala
UE Brežice. p-12054
Pavlin Andrej, Sela 43, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24128, izdala UE Novo mesto. g-12122
Pavlinič Nataša, ROžna ul. 42, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808649, reg. št. 37800, izdala UE Kranj.
g-12117
Pašagić Neđad, Brilejeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednješolski center PET v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-12168
Peklar Tatjana, Muretinci 39, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26434. g-12199
Perpar Franc, C. Kozjanskega odreda
6, Štore, vozniško dovoljenje, kat. št.
18295. p-12075
Peterlin Primož, Straža 22, Šentrupert, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila-prikolice, št. A 0061782.
g-12284
Petrovčič Andrej, Vrzdenec 95, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
140241, reg. št. 14445, izdala UE Ljubljana. s-12045
Petkovič Andrej, Pod gradom 2b, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške šole, izdano leta 1991. g-12186
Petrovič Zoran, Ob žici 3, Ljubljana,
diplomo Srednje družboslovne jezikovne šole Ivančna Gorica, izdano leta 1988.
s-12090
Piko Mirko, Gortinska c. 75a, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10183,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-12086
Pintarič Emil, Visole 34, Slovenska Bistrica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 2/99, g-2179.
g-12358
Pirc Darja, Šmarje 10, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 45307, izdala
UE Celje. p-12036

Št.

Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10202.
p-12078
Pistotnik Branka, Šmiklavž 14, Gornji
Grad, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdana leta 1986. s-12077
Piškur Ivan, Škovec 16, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1062155, št. reg. 4820. s-12027
Podbevšek Matija, Ulica Vide Pregarčeve 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 90061, št. reg. 6334.
s-12383
Podovac Polona, Ul. skladateljev
Ipavcev 43, Šentjur, potrdilo o uspehu pri
maturi, izdala Ekonomska šola Celje.
p-12072
Poljanec Anita, Jakčeva 27, Ljubljana,
vozno karto s 100 % popustom s spremljevalcem, št. 93. s-12081
Pondelek Štefan, Adrijanci 59, Gornji
Petrovci, diplomo, št. KS/994 z dne
28.6.1988, izdala SCTPU Murska Sobota.
g-12337
Potočnik Miran, Gasilska cesta 2, Trzin, zavarovalno polico št. 179305, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-12394
Prijatelj Robert, Goričane 81, Medvode, delovno knjižico. s-12344
Puklavec Nataša, Cegelnica 59 a, Naklo, vozovnico, št. 929248, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-12187
Pulko Davorin, Presika 25, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8712,
izdala UE Ljutomer. g-12347
Pustovrh Alan, Škofjeloška c. 27,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Franca
Bukovca Preska Medvode, izdano leta
1990. s-12052
Pučnik Janja, Ul. Toneta Melive 13,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13226. g-12260
Radović Svetozar, Ul. svobode 20, Piran, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6043, izdala UE Piran. g-12256
Rajnhart Mitja, Stranska pot 8, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 867457.
g-12265
Rakipov Sabina, Tbilisijska ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12392
Ramoveš Klemen, Št. Jurij 73, Grosuplje, indeks Srednje ekonomske šole v
Ljubljani. s-12075
Rauter Esmiralda, Podrečje 52a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1172288, reg. št. 32251, izdala UE
Domžale. s-12141
Ravbar Milivoj, Voglje 9 a, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 112 Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
leta 1976. g-12014
Renko Boštjan, Klošter 11, Gradac,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1991. g-12019
Renko Peter, Pokopališka pot 9, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
995698, izdala UE Litija. s-12303

12 / 26. 2. 1999 / Stran 1109
Resnik Miran, Nedeljska vas 6, Mlaka, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1078525, reg. št. 46313, izdala UE
Kranj. g-12124
Ristić Valentina, Glinška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192968, reg. št. 220460.
s-12063
Roblek Tomaž, Bašelj 52, Preddvor,
indeks, št. 23950072, izdala Fakulteta za
strojništvo. s-12389
Rodič Vinko, Kandijska 62, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5761, izdala UE Novo mesto. g-12119
Rogelj Vesna, Debeče 8, Ivančna Gorica, spričevalo 1. letnik Srednje trgovske
šole Ivančna Gorica, izdano leta 1997.
s-12213
Rotnik Blaž, Florjan 251, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3957, izdala UE Velenje. p-12065
Rozman Jernej, Slavka Gruma 2, Novo mesto, spričevala Srednje kmetijske šole GRM Novo mesto, šolsko leto 1991/92,
1992/93 in 1993/94. g-12212
Rozman Polona, Prešernova c. 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 131940, reg. št. 19084, izdala UE
Domžale. s-12137
Rupar Andrej, Begunje pri Cerknici
80, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2352, izdal UE Cerknica.
s-12249
Satler Miran, Draža vas 77, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6004, izdala UE Slovenske Konjice.
p-12082
Savič Zoran, Gregorčičeva 12 b, Nova Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št.
24680. s-12393
Sbil-Novak Irena, Topniška ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 396942, reg. št. 36990, izdala UE
Nova Gorica. s-12221
Selak Matjaž, Blegoška ul.18, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24031, izdala UE Škofja Loka. s-12032
Serdt Aleksandra, Tišina 19/a, Tišina,
spričevalo o končani OŠ Tišina, izdano leta
1994. g-12277
Sever Aleksander, Dankovci 13, Mačkovci, zaključno spričevalo, izdal Šolski izobraževalni center za voznike motornih vozil
na Ježici, izdano leta 1975. s-12182
Sibil Tina, Ul. Pohorskega bataljona
43, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 24529. s-12380
Sironi Ana, Cesta borcev 29, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 42280, izdala SO
Koper. g-12116
Slabe Tomaž, Titova ul. 3, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
968165, št. reg. 4143, izdala UE Logatec.
s-12251
Slaček Klavdija, Vičava 48, Ptuj, spričevalo 3. letnika Srednje upravno-administrativne šole. g-12196
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Slemenik Robert, Pohorski bataljon
15, Slovenj Gradec, delovno knjižico, št.
18348. g-12335
Slivečko Sabina, IX. korpus 30, Izola,
spričevalo 1. in 2. letnika. g-12194
Sodja Daša, Pivovarniška 8, Ljubljana, spričevalo od 1.–6. razreda OŠ Spodnja Šiška. s-12095
Sotelšek Leopold, Kocjanova ulica 4,
Kranj, delovno knjižico. s-12250
Stanić Vlado, Ul. Rudolfa Janežiča 8,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12322
Šantel Boris, Kočna 31, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, št. S 1046336.
g-12192
Šantl Vera, Beblerjev trg 13, Ljubljana, delovno knjižico. s-12006
Šercer Klemen, Brajnikova 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17085.
s-12306
Šeruga Andrej, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, zavarovalne police št. 1290,
1291 in 517200, izdala Zavarovalnica
Adriatic. s-12091
Šeruga Andrej, Zaloška cesta 98,
Ljubljana,
zavarovalne
police,
št.
95,485,488,1298 in 1299, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-12318
Šimunić Margareta, Gregorčičeva ulica 50, Izola, maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1984. s-12301
Šinkovec Brajkovič Tatjana, Ljubljanska 76, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika
in maturitetno spričevalo Gimnazije Jurij Vega Idrija, izdana leta 1981 in 1982 na ime
Šinkovec Tatjana. s-12223
Širok Andreja, Ajševica 20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 38245.
g-12255
Škarabot Domen, Spodnje Gameljne
59/a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36821. s-12237
Škulj Emil, Črnomeljska c. 4, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9361,
izdala UE Kočevje. p-12083
Šmuc Ljudmila, Binkelj 34, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
379713, izdala UE Škofja Loka. s-12243
Šolinc Rudolf, Zlateče 1, Šentjur, zavarovalno polico, izdala Zavarovalnica Tilia.
g-12274
Šteblaj Katja, Chengdujska 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1805.
g-12015
Štor Anita, Stanetova 16, Celje, spričevalo o končani OŠ. g-12354
Štor Anita, Stanetova 16, Celje, indeks srednje šole. g-12356
Štular Benjamin, Cankarjeva 15, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.21360. g-12135
Šturm Janez, Arclin 69, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41079.
p-12061
Šukljan Vinko, Korte 63, Izola, zavarovalno polico, št. 0569107. g-12098
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Šuklje Borut, Ižanska cesta 144, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
354485, št. reg. 92565. s-12245
Švigelj Zver Bernarda, Pavšičeva ulica
36, Logatec, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti-Rakičan, izdana leta 1980 in 1991, na
ime Zver Bernarda. s-12170
Tajnšek Cvetka, Golčajska cesta 5,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za medicinske sestre v Ljubljani, izdana leta 1979 in 1980, na ime Zagradišnik
Cvetka. s-12174
Tanko Iva, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33295.
s-12083
Tavčar Jože, Zabreznica 37, Žirovnica, servisno knjižico, za avtomobil H.Aceent
1.3.Lsi, št. šasije KMHVD21LPXU437457,
leto izdelave 1998. s-12055
Temeljotov Ilija, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 158263,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-12319
Terglav Bojan, Obrtna c. 1, Celje, zavarovalno polico, št. 0606189, izdala Zavarovalnica Tilia. p-12033
Terčelj Zorman Marjeta, Na griču 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809254, št. reg. 19253, izdala UE Kranj.
s-12076
Testen Nives, Perovo 18, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60776.
s-12397
Tkalčič Anja, Svenškova ulica 38, Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št. 090.
s-12317
Toporiš Marijan, Balos 6, Tržič, uradno potrdilo za registracijo vozila mercedes
benz, actros 1831 L, šasija s kabino
230KW 11946 Ccm, št. šas.: WDB950036
1K 251853, št. mot.: 54192000012560.
s-12235
Tot Jožef, Pince 31, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3649,
izdala UE Lendava. p-12029
Tovornik Darja, Pod vrtačo 10, Sevnica, letni spričevali Ekonomske srednje šole
v Brežicah, izdani leta 1983 in 1984.
g-12151
Trbovc Darko, Huda jama 18, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3508, izdala UE Laško. p-12084
Triller Simona, Dimičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in gradbene šole v Ljubljani, izdani leta 1993 in 1994 , na ime Bizjak Simona. s-12396
Tripković Zvonka, Novosadska ul. 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 40684, reg. št. 181688, izdala UE
Ljubljana. s-12263
Trlep Mojca, Ogljenšak 6, Zgornja
Polskava, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice, šolsko leto 1978/79 in
1979/80, izdana na ime Terpinc Marija.
g-12339

Trninić Dragan, C. Komandanta Staneta 11, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. S 1246212, izdala UE Litija.
s-12377
Turudić Goran, Jerebova ulica 6, Litija, delovno knjižico. s-12218
Ukmar Đulijana, Povir 5a, Sežana, maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna, izdano leta 1977 na ime Paulišič Đulijana.
s-12326
Umnik Klemen, Cesta 1. maja 51,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
49020. g-12195
Urh Boris, Vegova ul. 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 843469,
reg. št. 175921, izdala UE Ljubljana.
s-12005
Uršič Marija, Zminec 115, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25677, izdala UE Škofja Loka. s-12050
Uštar Marijan, Petrčeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 513828, št. reg. 45444. s-12123
Valas Tone, Hudourniška pot 45, Ljubljana, delovno knjižico. s-12295
Vamberger Miro, Gradnikova 97, Radovljica, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1992.
g-12189
Velikonja Marko, Triglavska 12, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 25956.
g-12132
Velkavrh Janez, Lesno brdo 38, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
8635, izdala UE Vrhnika. s-12215
Verderber Petra, Hruševlje 4a, Dobrovo, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo. g-12181
Verdnik Jožef, Završe 3, Mislinja, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenegav Ur.
l. RS, št. 7/99, g-7023. g-12109
Verhovnik Irena, Gaberke 261, Šoštanj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
kov. šole, šolsko leto 1977-1980. g-12102
Vesel Sonja, Reška c. 1a, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4224,
izdala UE Postojna. g-12125
Vesenjak Ana, Mezgovci 42 a, Dornava, delnice, št. 00504149. g-12333
Vidmar Zvonimir, Lopata 32 a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
32192. p-12014
Vivod Mateja, Mariborska 129, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5523, izdala UE Dravograd. p-12087
Vlah Božidar, Tržaška 41, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11284,
izdala UE Postojna. g-12126
Vocovnik Matej, Pameče 21, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
14935. g-12010
Vogrinc Peter, Ul. H. Marinclja 10,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10404, izdala UE Kočevje. s-12175
Volf Marjan, Galicija 15, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
903811. p-12030
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Volk Giorgio, Celovška cesta 177,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
101011018, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-12267
Volčini Sandra, Hrušica 169, Jesenice, vozniško dovoljenje. g-12264
Vončina Katja, Ul. Koroškega bataljona 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5925. s-12228
Vrbnjak Peter, Ženik 15, Sv. Jurij, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11066,
izdala UE Gornja Radbona. g-12338
Vrbnjak Zlatka, Kvedrova 4, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 15892.
g-12280
Vugrinec Petra, Herbesteinova ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1214045, št. reg. 197823.
s-12008

Št.

Zadravec Albina, Stročja vas 68, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1540, izdala UE Ljutomer. p-12047
Zalokar Nataša, Celovška cesta 136,
Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdana leta 1985. s-12293
Zoran Veseljko, Pavšičeva 26, Logatec, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznike na Ježici, izdano leta 1986. s-12064
Zulič Mirela, Zaloška 275, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33320.
s-12210
Žemva Janez, Podkraj 16/c, Velenje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25931.
s-12078
Žiberna Andrej, Češnjica 22, Podnart,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Agroživilske šole v Ljubljani. s-12238
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Žido Darko, Markovci 83, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 22653. g-12111
Žnidaršič Leopold, Miklavž pri Taboru 6, Tabor, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 675431, izdala UE Žalec.
p-12010
Žužek Tjaša, Polje, Cesta XVIII/18,
Ljubljana, dijaško izkaznico Gimnazije Poljane. s-12399
Žvan Andrej, Žirovnica 101 A, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1046367. s-12227
Žvipelj Gregor, Krivec 95, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064627, reg. št. 210528, izdala UE Ljubljana. s-12164
Žvipelj Gregor, Krivec 95, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 19325015, izdala
Ekonomska fakulteta. s-12165
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Klasifikacije

S TAND
ARDN
A KLASIFIKA
CIJ
A POKLICEV
ANDARDN
ARDNA
KLASIFIKACIJ
CIJA
Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se je
v slovenskem prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo uporabljajo v vseh uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov.
Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna klasifikacija poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacionalni standard. Knjiga z obsežnimi pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin
poklicev, sistematičnim in kodirnim seznamom poklicev in seveda s samo standardno klasifikacijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih poraja uvajanje
tega novega klasifikacijskega orodja. Založba ČZ Uradni list RS je knjigo izdala
skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na
koncu knjige povzeli njeno vsebino tudi v angleškem jeziku.
Cena 5250 SIT

(10482)

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

q STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

